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Abstrakt

Bakalářská  práce  popisuje  základy  pedagogického  minima  a  jeho  využití  v  práci 

knihovníků. V práci jsou popisovány osobnosti pedagogiky, bibliopedagogiky a knihovnictví, 

které  se  tématem  pedagogických  principů  zabývají.  Cílem  práce  je  popsat  pedagogické 

minimum  nutné  při  běžné  práci  knihovníka  a  ukázat  další  možnosti  rozvoje  jeho  práce 

využitím pedagogických principů. Popisováno je i institucionální knihovnické zázemí, které 

je na pedagogických principech založeno. 

Abstract

The bachelor thesis describes minimum of the pedagogical work and how to use it in the 

work  of  librarians.  In  the  thesis  are  describes  personality  pedagogy,  bibliopedagogy  and 

librarian science. The concept behind is show another development opportunities with use 

pedagogical principles. The work describes librarians institucions with minimum of pedagogy 

in a main concept.    

Klíčová slova: pedagogické principy, informační gramotnost, bibliopedagogika

Keyword: pedagogical principles, information literacy, bibliopedagogy
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Použité zkratky

ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder

INSK = Informační studium a knihovnictví

SKIP = Svaz knihovníků a informačních pracovníků

UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

SIC = Studijně informační centrum

SIPVZ  = Státní informační politika ve vzdělávání
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Předmluva

Cílem práce je popis mechanismů k vybudování informační gramotnosti u uživatelů, se 

kterými si knihovník ve své práci setká.  Sebevzdělávání je velmi důležitou součástí práce 

knihovníka. Hlavní snahou je zmapovat prostředí a nabídnout čtenáři vysvětlení proč aplikovat 

pedagogické principy. Jedna ze základních schopností knihovníka je nalézt potřebné informace a 

vědět kde hledat. Stejně tak i při využívání pedagogického minima se knihovník může obrátit na 

již zpracované zdroje, které jsou v kompetenci vzdělávacích či knihovnických institucí. 

V kapitole  Úvod  je  popisováno  teoretické  pozadí  práce,  ze  kterého  vychází  následující 

kapitoly. Je to souhrn poznatků z knihovnické oblasti bibliopedagogiky a informační gramotnosti 

a zároveň z oblasti pedagogiky. 

Následuje kapitola Pedagogické principy, která objasňuje konkrétní pedagogické principy a 

přidává další informace do pedagogického minima. Zde jsou shrnuty poznatky předních teoretiků. 

Praktickou  kapitolou  je  Pedagogické  principy  a  knihovník.  Teoretické  zázemí,  shrnující 

pedagogické  minimum,  je  zasazeno  do  realizace  v konkrétním  prostředí  knihoven  převážně 

s dětským čtenářem. Zároveň je zde shrnutí  hlavních organizací,  které vycházejí  knihovníkům 

vstříc při jejich sebevzdělávání v oblasti pedagogických principů. 

Nejdůležitějšími autory pro tuto práci z oboru knihovnictví jsou Lidmila Vášová, Vladimír 

Smetáček, Michaela Dombrovská, Hana Landová a z oboru pedagogiky Jan Ámos Komenský, 

Miloslava Filipová, Miroslav Jůzl. 

V práci je použit Harvardský citační styl a citováno je dle české verze normy 

 ČSN ISO 690:2010. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a  

citace  informačních  zdrojů. 3.  vyd.  Praha:  Úřad  pro  technickou  normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, březen 2011. 39 s.
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Úvod: proč pedagog sám nemá býti knihovníkem a proč má 

knihovník býti trochu pedagogem 

Účel práce

Knihovnická práce s pedagogickým efektem (Vášová, Černá, 1986) je služba veřejnosti 

s přidanou hodnotou. To je to, oč se ve svých profesích snažíme. Najít, jak ji obohatit. 

Práce týkající se hlavně pedagogických principů spadá do oblasti bibliopedagogiky. Co je 

to  za  obor,  jak  se  liší  od  bibliopsychologie,  jakým  způsobem  se  váže  na  knihovnictví, 

zodpovíme v následujících odstavcích.  Tím si  také ozřejmíme relevanci tohoto tématu pro 

knihovníky a informační pracovníky. 

Když se vysloví „pedagogické principy“, každý si vybaví školu a vzdělávání. Když se 

řekne „pedagogické principy v knihovnictví“, není tak zřejmé, co si představit. Nemusí být na 

první pohled jasné, proč kombinovat dva samostatné obory. Po přečtení této práce to bude 

o něco jasnější.  

Práce  je  zaměřena  na  část  knihovnictví,  které  v sobě  obsahuje  vzdělávání  a  výchovu 

a didaktický  přístup  k  uživateli.  Konkretizujeme  požadavky na  knihovníka  při  jeho  práci 

s využitím  pohledu  pedagogiky  na  výchovu.  Zaměříme  se  jen  na  jednosměrný  vztah 

knihovník (potažmo knihovnická instituce) – uživatel. Druhý směr uživatel - knihovník spadá 

spíše pod sociologickou větev oboru a vztah uživatel – počítač je plně v kompetenci HCI 

(Human Computer Interface). 

Bibliopedagogika

Propojení pedagogiky a knihovnictví má své opodstatnění a důkazem je dlouhodobá práce 

PhDr. Lidmily Vášové, která na našem ústavu – Ústav informačních studií a knihovnictví – 

působí  od  roku  1972.  Vášová  se  angažovala  hlavně  v oblasti  pedagogických 

a psychologických otázek čtení, čtenáře a čtenářství. Její koncepce výchovy čtenáře je jedna 

z výchozích  pro  tuto  práci.  Díky  ní  je  bibliopedagogika  samostatnou  vědní  disciplínou 

a zároveň předmět,  který je  v osnovách vysokoškolského knihovnického studia  (Bratková, 

2010).  
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Pedagogická  činnost  a  knihovnická  činnost  stojí  samostatně,  to  je  nepopiratelné.  Obě 

oblasti  mají  stejný cíl,  poskytování  informací  a  vytvoření  vztahu uživatele  k nim.  Liší  se 

důvody, kvůli kterým to dělají a mají odlišnou metodologii. 

Pedagogika se snaží všestranně vzdělávat a zabývá se procesem učení i jeho výsledným 

efektem  a  jde  jí  především  o  uživatele.  „Věda  a  výzkum  zabývající  se  vzděláváním 

a výchovou v nejrůznějších sférách života společnosti,“ (Jonák, 2003-b).

Knihovnictví  je  odlišné.  Toto  heslo  tradiční  knihovnická  databáze  popisuje:  „Vědní, 

studijní  a  praktický  obor,  jehož  předmětem  jsou  všechny  aspekty  činnosti  knihoven 

a knihovnictví,“  (Zemánková,  2003-).  Knihovnictví  zpracovává,  ukládá  a  zpřístupňuje 

informace, jde mu především o hodnotu informací.

Knihovník  (librarian):  Pracovník  knihovny,  vykonávající  odborné  knihovnické  práce, 

zahrnující  výběr,  zpracování,  organizování,  vyhledávání,  zpřístupňování,  resp.  dodávání 

dokumentů a informací uživatelům knihovny (Planková, 2003-b).

V důsledku  takto  odlišných  příčin  zdá  se,  nemůže  být  společný  cíl,  tudíž  nemají 

společného nic. Ale oba obory, pokud využijí přínosů toho druhého, se mohou obohatit a lépe 

poskytnout uživateli to, co skutečně potřebuje. 

Tuto kooperaci  se  snaží  zmapovat  hraniční  obor  bibliopedagogika,  jak jsme naznačili 

v úvodu. Hraničním oborem je proto, že využívá principů obecné psychologie, pedagogické 

psychologie, sociální psychologie, vývojové psychologie, pedagogiky (Vášová, Černá, 1986) 

a aplikuje je na oblast knihovnictví.

 Bibliopedagogika se zabývá prostorem mezi uživatelem a knihovníkem a knihovnickou 

institucí, kdy knihovník je zprostředkovatelem informací, je nástrojem instituce, prostředník 

vzájemné  komunikace.  Knihovník  má  nabudit  a  uspokojit  uživatele  podle  jeho  přání 

vědomých i nevědomých, má pomoci se orientovat v informačním prostředí. Jeho práce je 

přiblížení se k uživateli, aby byla komunikace vůbec možná, pak efektivní a následně, aby 

oběma  stranám  přinášela  kvalitní  zpětnou  vazbu,  ze  které  se  dá  investovat  do  dalšího 

nastavení  pro budoucí  komunikaci.  Pro lepší  představu lze si  tento proces  znázornit  jako 

model  komunikace  ve  tvaru  spirály.  O  celém  tomto  prostředí  pojednává  obor 

bibliopedagogika (Vášová, 1995b).
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Bibliopsychologie

Jeden z podoborů knihovnictví je bibliopsychologie, je to velmi úzce související oblast. 

Zkoumá  účinek  četby,  rozvoj  poznávacích  schopností,  fantasie,  vnímavost,  paměť  a  jiné 

psychické  procesy člověka,  jakým způsobem vybíráme knihu,  jakou  roli  hrají  emoce  při 

vybírání informací, individuální rozdíly čtenářů atd. (Vášová, Černá, 1986)

Práce  se  vůči  bibliopsychologii  vymezuje,  neboť  při  aplikaci  pedagogických principů 

nejde  o  působení  informace  na  uživatele,  ale  o  rozvoj  informační  gramotnosti,  hledání 

mechanismů orientace čtenáře v informacích, které přijímá. Je to o výchově čtenáře, aby on 

sám našel své mechanismy k orientaci. Informační gramotnost je zde myšlena jako komplexní 

pojem  práce  s informacemi.  Jejich  hledání,  orientaci  v nich,  zpracování  a  použití.  O 

informační gramotnosti dále v této kapitole. 

Knihovník  využije  poznatky  oboru  bibliopsychologie  například  tehdy,  má-li  za  úkol 

přednášet před svými kolegy a potřebuje vědět, jakým způsobem kdo zpracovává informace, 

aby  jeho  výkon  přinesl  co  největší  užitek  (Vášová,  Černá,  1986).  Podkapitola  je  zde  jí 

věnována proto, že komunikace knihovníka má mnoho různých podob a většinou všechny 

knihovník potřebuje znát.  

Vyjasňuje se nám hranice bibliopedagogiky, do které spadá téma pedagogických principů. 

Čisté působení knihovníků (informačních pracovníků) jako uspokojitele informačních potřeb 

uživatele skrze vzdělávací a výchovné mechanismy.

Estetické informace

Je to aktuální téma stále, protože rozvoj četby můžeme využít jako nástroj k výchově. Na 

hranici bibliopedagogiky a bibliopsychologie je téma estetické literatury,  což je termín, se 

kterým operují autoři jako např. M.Bense. 

Estetické informace v literatuře v jeho teorii  se  řídí  touto koncepcí:  vztah mezi  dílem 

(estetický nositel) a vnímatelem (příjemnce) je estetický stav (Lepilová, 1995c). Umělecký 

text provokuje intelektuálně emocionální schopnosti čtenáře, což je důležitá součást výchovy 

čtenáře.  

U teorií estetických informací (estetická informace je základ beletrie, beletrie je většinový 

fond veřejných knihoven) se setkáváme s pojmy jako entropie ve smyslu neuspořádanosti, 

informace, kde to autorka popisuje jako volbu z množiny slov s důrazem na jejich výběr a 
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posloupnost, důležité je, že snižují entropii a redundance ve smyslu uspořádanosti systémů 

(Křivá, 1995). 

Může  se  zdát,  že  to  do  tématu  této  práce  nepatří.  V případě,  že  pochopíme,  jakým 

způsobem informace obsažená ve zdroji působí na uživatele, tím lépe jsme na příště schopni 

vyjít vstříc jeho informační potřebě. Můžeme jít ještě dál, dokážeme i stimulovat ty správné 

potřeby  výběrem  správných  informací  a  to  už  je  základ  pro  pedagogické  minimum 

knihovníka. 

Výzkum estetické informace má už delší tradici a zajímavé je zjištění, že důraz kladený 

v šedesátých  letech  na  estetickou  informaci  obsaženou  v textu  byl  v sedmdesátých  letech 

vystřídán důrazem na vnímatele textu, čtenáře. Novodobý název je receptivní estetika (Křivá, 

1995). Přesun těžiště činnosti v rámci informační výchovy a odpovědnosti se děje ve všech 

oblastech informačního systému. I zde v přístupu zkoumání estetické informace.

To bylo krátce k aktualitě a  hranicím tématu práce a  nyní  se vydáme do teoretického 

zázemí a ideové kostry této práce. 

Teoretický rámec práce

Poznání, výchova, vzdělání

V knihovnách  či  informačních  centrech  probíhají  procesy,  kterými  jsou  například 

zmapování  oblasti  informací,  zpracování  relevantních  informací,  upravení  jich  potřebným 

způsobem k jejich uložení a nalezení a aplikace správných mechanismů k jejich zpětnému 

vyhledání. Vztah mezi knihovníkem a uživatelem zasahuje do všech oblastí tohoto procesu, 

nás ovšem zajímají ty části, které se týkají informační gramotnosti. Hlavně zpětné vyhledání. 

Dá se říct,  že konečný výstup vyplývá z těch předchozích etap,  podle povahy ukládaných 

informací a způsobu jejich zpracování. Dokáží mezi sebou být však natolik nezávislé, že naše 

pedagogické  minimum  se  může  zaměřit  pouze  na  vytváření  samostatnosti  uživatelské 

informační gramotnosti pro vyhledávání informací. 

Pro práci je důležité, aby byly odkryty základy pojmů týkajících se samotného poznání,  

protože tak uvidíme spojitost pedagogiky a knihovnictví mnohem lépe. 

Poznání jako takové je základem vědění a vědění je součástí myšlení, které jako proces je 
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oporou samotnému vzdělání, o kterém je tu v rámci pedagogiky a knihovnictví řeč. Kéž by 

bylo všechno vysvětleno touto větou. Proto je dobré se u poznání na chvíli zastavit. Stejně 

jako všechny ostatní pilíře naší vědy i tento byl zkoumán, popisován, převracen a definován 

a následně znovu zkoumán a redefinován. Nejprve bylo období, kdy k poznání jako takovému 

se přistupovalo skrze Descartovo paradigma,  že objekt  je  viděn subjektem a subjekt  tedy 

určuje  realitu.  Známé  „já  jsem  mírou  všech  věcí.“  Pak  přišlo  matematické  mírně 

redukcionistické pojetí významu a poznání anebo Shannonova rovnice komunikace, následně 

jsme  mohli  sledovat přesunutí  významu  z pojmenování  na  idee  a  od  toho  k dnešnímu 

rozdělení významu a poznání ve značení a znamenání, jichž vysvětlitelem je Saussure (Jonák, 

1999b).

Jakmile  dokážeme  určit,  nakolik  informace  je  nositelem  pouhého  značení  a  nakolik 

znamenání, posouváme se k pochopení samotného poznání a jsme tím schopni zprostředkovat 

jej  druhým.  Máme  tu  bránu  pro  knihovníky.  Ve  chvíli,  kdy  do  ní  vejdeme,  musíme  se 

rozhodnout, jakou cestou dál, kam jdeme a proč.  

Výchovou  v nejobecnějším  smyslu  rozumíme  systém  pomoci  žákovi  v procesech 

personalizace,  socializace  a  enkulturace,  jako  vytváření  a  realizaci  příležitostí  jeho 

optimálního rozvoje, který směřuje k aktivní, samostatné, tvořivé, humánní a demokratické 

životní orientaci (Střelec, 2004, s. 10).

Přesně tento přístup má knihovník společný s učitelem. Kdyby místo slova „žákovi“ bylo 

„uživateli“,  byla  by to  použitelná  definice  pro  výchozí  ideu  knihovnické  praxe  při  styku 

s veřejností. Knihovník vede k informační gramotnosti právě tímto přístupem. Má vzhledem 

k uživateli nejen funkci zpřístupňovatele informací, ale i mentora, jak s nimi zacházet, jak se 

v nich orientovat a tvoří tím předpoklady, aby se uživatel v budoucnu sám dokázal obohatit o 

potřebné informace.

V roce 1993 vznikla na půdě UNESCO Mezinárodní komise “Vzdělávání pro 21. století”, 

která byla pověřena vypracováním  návrhů, jež by umožnily přizpůsobit vzdělávací systémy 

základním  požadavkům  globální  společnosti  21.  století.  Jde  o  komplexní  a  celoživotní 

utváření  osobnosti,  pro  něž  autoři  zprávy často  používají  pojem učení.  Jeden  z autorů  je 

Delors, který definuje čtyři pilíře pro výuku: 

1. Učit se poznávat 

2. Učit se jednat 

3. Učit se žít společně 
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4. Učit se být 

Učit  se  poznávat  znamená  učit  se  učit,  opět  ovšem  v  tom  širokém  pojetí  učit  se 

z nejrůznějších zdrojů. To předpokládá nejen naučit se hodnotit rozšiřující se škálu zdrojů pro 

rozvoj vlastní osobnosti, ale osvojit si schopnosti soustředit se, pamatovat si a tvořivě myslet 

(Cejpek, 2000).

Snahy o integraci  schopností  ve vztahu k informacím, tedy učení se,  je vidět  v celém 

vzdělávacím systému. Učitel je první, kdo mění svůj přístup v předávání informací, aby z nich 

vznikly dané vědomosti.  Učitel  buduje jako první informační  prostředí.  Snahy o integraci 

musí nutně mít i knihovník, protože jen tehdy se knihovna začlení do pozadí pro budování 

informačního prostředí a informační gramotnosti uživatelů. Co všechno tyto pojmy obnáší 

dále v textu. Nyní jsme v části věnované pedagogické oblasti.

Výchova dnes  znamená na  člověka orientovaný proces  a  stejně tak  je  nutné  budovat 

informační  prostředí  (Ikaros  redakce,  2003).  Úkolem  knihovníků  je  přivést  uživatele  od 

apercepce k percepci (Lepilová, 1995c).

Výchova informační by měla být permanentním výchovným a vzdělávacím procesem, 

zaměřeným na osvojování vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro úspěšné efektivní 

zvládnutí  informačních  činností  spojených  s řešením  všech  úkolů,  zejména  odborných, 

s nimiž se člověk v průběhu svého života setká (Smetáček, Voznička, 1983). 

Jestliže máme bránu poznání, cestu výchovy, je naším cílem vzdělávání a to celoživotní 

a ještě ke všemu informační, protože to informační poznání je v základu naší cesty. 

Právě bylo vysvětleno, jakým způsobem se pojmy výchova, učení, vzdělání a vzdělávání 

pojí ke knihovnictví. Je to celkový výchovně vzdělávací systém napasovaný do základních 

knihovnických  procesů  vyhledávání,  zpracování,  použití  informací.  Není  však  jen  jeden 

přístup v pedagogice a jestliže hledáme výhodné principy pro knihovnictví, musíme hledat 

všude. Výchova v obecných školách a výchova v alternativních školách se liší. 

Alternativní školy

Pro knihovníka výhodné jsou základy výchovy v alternativních školách, které mají výuku 

koncipovanou  oproti  státním  školám  jinak.  Jsou  to  waldorfské  školy,  montessorri,  školy 

daltonského  typu  atd.  Jsou  trochu  pojaté  jako pedagogické  laboratoře,  tudíž  právě  z nich 

vychází koncepce podporující individualitu jedince ve výchovně vzdělávacím systému. 

Každá z těchto škol je trochu odlišná, ale pro účely této práce se dá shrnout základní 
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myšlenky jejich výchovy bez konkrétního určení, která patří ke které. 

Dítě má vlastní tempo, děti v třídách tedy nejsou podle věku, ale podle úrovně žáka. Dítě 

si  volí,  na čem právě bude pracovat,  pracuje samo, podle svých představ a záměrů (Jůzl, 

2010).  Je  možné  při  práci  s dětmi  v knihovně  tohoto  principu  využít,  např.členění  podle 

zájmu nebo též podle úrovně vědomostí a znalostí.  Děti samy jsou schopné to odhadnout, 

pokud  jsou  seznámeny  s konkrétním  cílem  (Horák,  Kolář,  2004).  Jestliže  funguje  přímé 

nezasahování učitele do procesu osobního vývoje a vzdělávání dítěte, je to pro knihovníka 

impuls k tomu, že jeho činnost, která sama není postavena na přímém předávání vědomostí, 

ale  na  zprostředkovávání  zdrojů,  má  výchovně  vzdělávací  smysl.  Jde  o  to  vyhledávat 

účinnější konstelaci podmínek k optimální stimulaci dětského rozvoje (Jůzl, 2010). 

Tyto  alternativní  školy  mají  odborné  pracovny  a  laboratoře,  kde  s dětmi  pracují 

a podporují  tím praktické využití  poznatků (Jůzl,  2010).  Je  to  náročný přístup a  nelze jej 

aplikovat na všechny žáky, ale knihovník menší veřejné knihovny by si tyto koncepce vzít 

příkladem mohl. O přeměně dětských knihoven v klubovou činnost bude ještě psáno.

Konkrétně  škola  montessori  pracuje  na  základě  tzv.  montessorri  fenoménu 

pojmenovaného po Marii Montessorri, zakladatelce této alternativní školy. Základní myšlenka 

je taková, že děti se ponoří do činnosti, pokud je dostatečně zaujme a výrazně citově poutá 

(Jůzl, 2010). To není nic nového, ale v menších kolektivech se lze přiblížit k zájmu jedinců 

lépe než ve velkých třídách obecných škol. Využívají princip emocionálnosti. Tento fenomén 

nabourává i koncepci Maslowovy pyramidy potřeb 

obr.2 Maslowova pyramida potřeb 

Převzato z webových stránek Václava Ulrycha blog Zrdcadlo, 4.6.2012

http://zrcadlo.blogspot.cz/2008/06/maslowova-pyramida.html
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Hierarchická pyramida dle Maslowa nám říká, jaké potřeby jsou základní a jaké jsou nad 

nimi.  Koncepce vysvětluje,  že v případě nenaplnění potřeb na nižším stupni nemohou být 

uspokojeny potřeby na stupni vyšším (Sternberg, 2000). To by v praxi znamenalo, že dítě, 

které má hlad, se nebude soustředit na nic jiného. Montessorri fenomén oproti tomu říká, že i 

přes hlad silný zájem drží dítě soustředěné na činnost. Pro knihovnické účely je Montessorri  

fenomén výhodnější ač na koncepci dle Maslowa není dobré zapomínat. 

Dále přínos těchto alternativních škol je v rozvoji didaktických pomůcek, neboť děti rády 

řeší konkrétní úkoly, princip názornosti.

Alternativní  školství  je  jako  nechat  jít  dítě  vlastním světem a  pozorovat,  kam jej  to 

zavede. Zprvu se může zdát, že jde o zbavení se odpovědnosti, ale opak je pravdou. Je to 

mnohem  vyšší  odpovědnost,  protože  mluvíme  o  vysoce  analyticko-syntetické  práci 

s individualitou, ze které musí vyrůst fyzicky, psychicky a společensky vhodný a vyrovnaný 

jedinec.

Takže alternativní školství, které v současné době vychází potřebám jedince ve výchovně 

vzdělávacím  systému  více  vstříc  než  v obecných  státních  školách,  je  celé  postavené  na 

pedagogických principech předních teoretiků, kterým je velká část této práce věnována. To 

bylo více z pedagogiky a teď k informačnímu prostředí.

Informační prostředí

Pedagogické principy využíváme kvůli  způsobu zacházení  s uživatelem, je předmětem 

zájmu maximální  zvýšení  pravděpodobnosti,  že  se  k němu dostane  ta  informace,  která  je 

v dané chvíli potřebná. 

Dokumenty ve formě knihy nebo časopisu se dá působit na široké vrstvy obyvatel, je to 

účinný přesvědčovací nástroj. Nejprve však tu knihu musíme ke čtenáři dostat. Ve chvíli, kdy 

se k němu dostane, pak čtenář má za úkol zpracovat její obsah, informaci v ní obsaženou a 

následně z toho bude nějaký výstup – poučení, zábava, umělecký zážitek atd. (Vášová, Černá, 

1986). 

Knihovník má za úkol  působit  na uživatele ve smyslu čtenářské kompetence (reading 

literacy).  Čtenářská  kompetence  znamená,  že  je  člověk  schopen  rozumět,  používat 

a reflektovat  psané  texty,  aby  dosáhl  vlastních  cílů,  rozšířil  své  vědomosti  a  potenciál 

a účastnil  se  společenského  života.  Čtenářská  kompetence  se  skládá  ze  dvou  prvků  - 
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z primárního využití informací obsažených v textu (celkově pochopit text, interpretovat ho) 

a ze  zapojení  externích  vědomostí  (reflektovat  obsah  a  formu  textu)  (Ehrlichová,  2007). 

Čtenářská  kompetence  působí  na  informační  prostředí,  které  je  základem  informační 

společnosti. Umět vnímat to, co čteme je podstatou pro uchopení v textu obsažené informace. 

Jakmile jsme schopni uchopit informaci, již s ní můžeme operovat – zpracovat ji pro naše 

účely.  Informační  prostředí  jako  základ  informační  společnosti  stojí  na  orientaci 

v informacích.  Dobré  základy  čtenářské  kompetence  tedy  vedou  k tomu,  že  uživatel 

informačních zdrojů neupadá v informační  chaos  a  dokáže  informace využít.  Tím nabývá 

informace hodnoty.  

Cejpek mluví o tendenci zaměňovat dva významy jednoho pojmu informační společnost. 

Informace potencionální (znakově zaznamenaná) a informace jako psychofyziologický jev a 

proces odehrávající se v našem vědomí prostřednictvím našich smyslů. Teprve tento proces se 

může  stát  vstupní  branou  k  našemu  poznání,  myšlení,  konání  a  chování  (Cejpek,  2000). 

Definice informace neříká nic jiného: 

„Informace jako zaznamenané lidské poznání  i  jako psychofyziologický jev a  proces, 

jímž  se  uskutečňuje  interakce  člověka  s  jeho  okolím,  je  významnou  kulturní  hodnotou. 

Je stavebním  materiálem,  z  něhož  se  vytváří  stavba  lidské  kultury.  Proto  je  nezbytné 

„ukotvení“ informační vědy v širším i užším pojetí ve filozofii a v humanitních a sociálních 

vědách, které reflektují  stav,  vývojové tendence a rozpory současné společnosti.“ (Cejpek, 

2003, s. 229). To je to informační poznání, o které nám jde. Jde nám o informačně gramotné 

prostředí a následně informační společnost, která je hotova rozvinout potenciál informace. 

Práce chápe informaci i s tímto jejím procesuálním významem, protože jedině ta vede 

k informační gramotnosti. Je důležité pochopit informační gramotnost ve společnosti tohoto 

věku.  Vymezení  samotného  pojmu  je  problematické,  ale  pro  naše  účely  postačí  jedna 

z definic.  „Informační  gramotnost:  pochopení  role  a  moci  informací,  schopnost  informace 

vyhledat  a  používat  je  při  rozhodování,  dále  schopnost  informace  produkovat  a  zacházet 

s nimi za použití informačních technologií." (Dombrovská, Landová, Tichá, 2004, s. 8)

 V případě, že bude použit termín informační gramotnosti dále v textu, bude tím myšlena 

funkční  gramotnost,  což  je  dle  Dombrovské  gramotnost  v kontextu,  vztažená  k situaci 

a okolnostem, v nichž se člověk nachází (Dombrovská, Landová, Tichá, 2004).

Knihovník se při  udržení informační gramotnosti  musí snažit  více než při  nabuzování 

samotné  čtenářské  kompetence,  která  je  jistým  způsobem  podřazeným  pojmem.  I  pro 
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samotného uživatele je to náročnější. 

V informačním prostředí (Vášová, 1980) mluvíme o informačním chování (information 

behaviour).  „Informační  chování:  Souhrnné  označení  pro  aktivity  člověka  v  informačním 

prostředí. Zahrnuje řadu informačních rolí a činností: roli tvůrce, uživatele, zprostředkovatele 

informací  a  jejich  aktivity  a  strategii  při  uspokojování  informačních  potřeb.  Informační 

chování  se  projevuje  prostřednictvím  informačních  zájmů,  informačních  potřeb 

a informačních požadavků,“ (Jonák, 2003-a). 

V této  práci  není  potřeba  ostře  vymezovat  pojmy knihovník  a  informační  pracovník, 

protože při uplatňování pedagogických principů se rozdíly stírají. 

Informační  zájmy,  potřeby  a  požadavky  jsou  celý  komplex,  který  se  s rozvojem 

počítačových technologií  a rozvojem Internetu začal velmi podrobně zkoumat. Jenže je to 

v podstatě snadné, opět se vracíme úplně na začátek. K tomu, aby vůbec informace mohla 

vstoupit do procesu a proměnit se v poznání, musí být na straně uživatele nějaká motivace. 

Motivační  faktor  bývá  potřeba,  tedy  nějaký  nedostatek.  V informačním  prostředí  je  to 

informační  deficit,  který  člověk potřebuje k vyřešení  svého problému.  Informační  potřeby 

jsou u každého jedince individuální, závisí na situaci, předchozích znalostech a schopnostech 

(Smetáček, 1990).

Zaměříme se právě na tu individualitu, protože tím se 21.století vyznačuje především. 

Snahy o vymezení informačního prostředí a informační společnosti novověku také měly 

svůj důvod. Informačně přesycené prostředí kolem nás (Dombrovská, 2004) je totiž nutné si 

podrobit, abychom nepřišli k informačnímu úrazu. Hrozí tzv. informační stres, což je pojem, 

pod  kterým  si  asi  každý  z nás  něco  představí  a  všichni  se  shodneme,  že  to  není  nic 

příjemného. Je to jako se topit bez možnosti pevného bodu na obzoru. Proti tomu si lze zajistit 

informační bezúhonnost, protože informačně gramotní lidé ví, jak se učit, aby se neztratili 

(Dombrovská, 2004). 

Lze  dovysvětlit  situaci,  která  navozuje  potřebu  informační  gramotnosti,  i  pojmem 

technostres. Termín Craiga Broda technostres je nemoc způsobená neschopností čelit novým 

technologiím psychicky zdravým způsobem (Eriksen, 2009). Nastala chvíle, kdy potřebujeme 

všechny síly, abychom zvládli novou počítačovou éru. Učitel mění způsob myšlení a přístup 

k chápání věcí a knihovník by měl umět pracovat se zdroji informací, ať už mají jakoukoli 

formu či  množství.  Podle moderních výzkumů Internet  nesnižuje úroveň čtenářství,  ti,  co 

čtou, čtou stále, jen v prostředí Internetu a ti co nečtou, nečtou (Trávníček, 2010). S touto 

informací je dobré dále pracovat
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.

Je to náročnější úloha pro knihovníky, potažmo informační pracovníky. I když informační 

pracovník nepřijde s dítětem do kontaktu tváří v tvář, stejně musí připravit např.program tak, 

aby vyhověl nárokům doby a jak si ukážeme dál, stejně musí znát základy pedagogické vědy. 

Čím lépe pochopí myšlení uživatele a čím lépe využije jeho přirozených principů, tím lépe 

např.program připraví a ušetří  další čas a námahu všem, co následně s daným programem 

přijdou do styku. Navíc příprava výchovně vzdělávacích programů např. do školní knihovny 

se bez znalosti pedagogických principů neobejde vůbec. 

Stejně pracuje pedagog. Čím více udělá práce předem, tím méně problémů nastane při 

předávání informací. 

Pedagogika a didaktika

Pedagogika je věda o celoživotní výchově dětí, mládeže i dospělých (Jůva, 1987), věda 

o výchově  a  vzdělání  (Horák,  Kolář,  2004).  Součástí  pedagogiky  je  didaktika,  která  řeší 

prioritně jak otázky obsahové -  co učit,  tak otázky procesuální  -  jak to  učit  (Jůzl,  2010). 

Ovšem didaktika u J.A.Komenského je chápána, jako je dnes chápán pojem pedagogika. 

Pedagogika se dá dělit na tradiční a moderní. Tradiční je vzdělávání a vyučování podle 

představ  a  koncepcí  předních  teoretiků  oboru.  Moderní  se  snaží  objasňovat  reálné  jevy 

edukace, nacházet její určující determinanty, popisuje přirozené fungování a výstupy pomocí 

exaktních výzkumných procedur,  nepřetváří  realitu,  ale  vysvětluje  jí  (Jůzl,  2010).  Obecné 

pedagogické  koncepce  devadesátých  let  už  po  dlouhých  sporech  uznává  vyrovnaný  vliv 

dědičnosti, prostředí a výchovy. 

„Výchova  je  cílevědomé,  záměrné,  systematické,  plánovité  a  všestranné  působení  na 

jedince tak, aby byl schopen plnit společenské úkoly i úkoly v osobním životě, jde o záměrné 

formování  osobnosti  jedince,  formování  jeho  postojů,  názorů,  rozvíjení  IQ  (obecná 

inteligence) i jeho EQ (kvalita sociální inteligence),“ (Jůzl,  2010, s. 16). V pedagogickém 

pojetí je výchova hlavní složkou procesu socializace. Socializace je začleňování jedince do 

společnosti (Výrost, Slaměník, 2008).

Výchova jako proces má jisté atributy a dá se dělit na jednotlivé složky. Atributy jsou 

právě  ony  kýžené  základní  principy,  o  které  se  opírá  tato  práce.  Proto  si  je  teď  jen 
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vyjmenujeme:  permanentnost,  komplexnost  =  všestrannost,  univerzálnost,  multifaktorová 

podmíněnost výsledků výchovy, jednotnost, systémovost a systematičnost. 

Systematičnost pojednává o cílech, rozeznáváme cíle 

individuální x sociální

obecné x specifické

materiální x formativní 

adaptační x anticipační

teoretické x praktické

autonomní x heteronomní.

Cíl je konkrétní realizace snah dosáhnout ideologické kostry našeho konání (Chlup, Galla, 

1955). 

Všechny  tyto  atributy  mají  základ  v chápání  výchovy  a  vzdělávání  podle 

J.A.Komenského, kterého ještě inspiroval římský rétor Marcus Fabius Quintilianus,  nar.35 

n.l., svým dílem O výchově řečníka (Jůzl, 2010). Tudíž základy toho, co je nedílnou součástí 

moderního přístupu knihovníka, jsou samotné základy naší civilizace. Téma je příliš důležité 

než abychom ho přehlíželi v našem oboru.

 Rozeznáváme  tyto  složky  výchovy:  rozumová,  mravní,  pracovní,  estetická,  tělesná. 

Členění je tu proto, aby pedagogický pracovník při své práci s uživateli neopomíjel nějakou 

rovinu výchovy a tím nenarušil plnou integraci jedince. Pedagogickým pracovníkem se může 

stát i knihovník školní knihovny. Pokud chápeme výchovu jako formování základních kvalit 

osobnosti, pak se zaměřujeme na vědomost, dovednost a návyk. Tyto kvality jsou součástí 

i informační gramotnosti. Dále pedagogickým působením ovlivňujeme postoje ke skutečnosti, 

vychováváme k zájmům a potřebám (Jůzl, 2010). Učíme jedince směřovat a vyrůstat ze své 

danosti (Chlup, Galla, 1955). 

Přední teoretik Vladimír Jůva tvrdí,  že pedagogické principy jako nejobecnější  normy 

dodržujeme kvůli  snaze  o  efektivitu  výchovně  vzdělávacího  působení,  zajišťují  efektivitu 

edukační činnosti (Jůzl, 2010, s. 54). 

Tolik k obecným metodickým základům, které knihovník může použít z pedagogiky. Ještě 

si musíme vyjasnit, na jaké uživatele můžeme pedagogické principy aplikovat. 

Dospělí versus děti

Uživatelé se většinou dělí podle věku. Je to logické, každá vrstevnická skupina se od 
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druhé  liší  jinými  životními  etapami,  kterými  prochází  a  z nichž  vyplývají  jiné  životní 

problémy na řešení či objasnění. Chceme-li uživatelskou obec dělit na děti a dospělé, bude to 

hranice  nepřesná,  nevymezená  přímo věkově,  spíš  přístupem k užití  informačních  zdrojů, 

které instituce nabízí.

U  dospělých  jde  především  o  samostudium,  samoorganizaci,  při  komunikaci  jde 

o kooperaci mezi  ním a knihovníkem. U dětí  je to výchova, protože děti  nemají  předešlé 

zkušenosti s učením a teprve se učí učit, včetně onoho budování informační gramotnosti. 

Oba typy uživatelů knihovník v rámci informační gramotnosti koriguje. U dospělých je 

motivace vnitřní u dětí ještě stále vnější. Knihovník u dětí musí podnítit zájem a vytvořit tak 

informační potřebu, u dospělých tato potřeba je a je nutné zjistit, jakým způsobem může být 

naplněna. 

Z toho  vyplývá,  že  pedagogické  principy  spíš  využijeme  při  práci  s dětmi.  Při  práci 

s dospělým uživatelem jde především o princip komunikace. Při komunikaci s dítětem více 

využijeme pedagogického minima při tvorbě základních vzdělávacích návyků vázajících se na 

knihovnický systém. 

Výhody a nevýhody znalosti pedagogického minima

Tato  práce  je  určená  především  pro  knihovníky,  kteří  přijdou  do  přímého  kontaktu 

s uživatelem a nejlépe s dětským uživatelem knihoven a knihovnických zařízení. V textu se 

budou  objevovat  i  termíny  jako  informační  pracovník  či  informační  systém  a  to  proto, 

že pravidla pro jednání s uživatelem platí i tzv.v režimu offline. Jestliže připravuji něco pro 

lidského uživatele, platí principy, o kterých budeme nadále psát. Příprava manuálů, návodů, 

záložek  help,  struktura  a  náplň  výstupů  rešeršních  služeb,  komunikace  s uživatelem tváří 

v tvář při dešifrování jeho požadavku, to je krátký výčet oblastí, kde můžeme využít základní 

vzdělávací znalosti. Proč, co to pracovníkovi přinese, nebude-li ignorovat přirozené výchovné 

principy při styku s uživatelem?  

Výhody  jsou  nad  míru  jasné.  Zvyšování  vzdělanosti  ve  společnosti,  veřejné  blaho, 

přispívání k prosperitě, snižování možnosti dogmatických politických nastavení kvůli vyšší 

sebeuvědomělosti  občanů,  informační  integrita  a  to  vše  díky  efektivnímu  uspokojování 

informační potřeby uživatele skrze výchovné principy šité na míru jedinci. To jsou cíle, které 

jsou  sice  osvětové,  ale  od  pracovníků  velmi  vzdálené.  Když  se  přiblížíme,  zjistíme, 

že vzdělaný knihovník je spokojenější. Má od uživatelů lepší zpětnou vazbu, dokáže sám sobě 
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lépe naplnit informační potřebu, dokáže obstarat více finančních i informačních zdrojů díky 

své  informační  integritě,  naplňuje  si  potřebu  altruismu  a  cítí  se  správně  a  vhodně 

socializován. 

Velkou  nevýhodou  je  samozřejmě  náročnost  naučit  se  pracovat  na  bázi  výchovně-

vzdělávacího systému v knihovnickém systému. Ale vzhledem k osvětové činnosti, ke které 

knihovnictví vždy lnulo, bývají pracovníci vnitřně nastavení na takovou náročnou práci. 

Být tak trochu superman, být vzorem, se vyplatí,  protože pracovník vidí výsledky své 

práce. Např. jedním z ukazatelů, že dělá dobře svou práci je ten, když část fondu, která je 

nepoužívaná se snižuje či nezvyšuje, zatímco fond roste. 

Těch  výhod  a  nevýhod  ideových  i  praktických  je  hodně.  Stačí  se  zamyslet  a  každý 

pracovník přijde na ty, které se ho konkrétně týkají. 

Úvodní  část  o  tom,  proč  vůbec  pedagogické  principy,  jak  je  to  aktuální  téma a  jaká 

terminologie bude použita, navazuje na kapitolu o samotných pedagogických principech. 
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Pedagogické principy: vysvětlení základních pojmů  

Historie a vztah knihovnictví a pedagogiky

Pedagogika  je  typická  tím,  že její  vývoj  je  určen  četnými  reformami, oficiálními 

i neoficiálními. Jeden z oficiálních reformátorů je Jan Ámos Komenský, který se postaral o to, 

aby se proměnil  přístup k výuce při  vzdělávání.  Z jeho rozsáhlých děl  lze dodnes čerpat 

pedagogické minimum, na něj  navazují  další  generace autorů a  ne nadarmo jsou po něm 

pojmenovány četné vzdělávací instituce. 

Jednou  z významných  novodobých  změn  se  označuje  progresívní  výchova (Singule, 

1992), což je název pro nové moderní chápání přístupu k žákům. Progresívní výchova zvaná 

také  jako  nová  výchova  je  nová  éra  pro  výchovu  a  vzdělávání,  která  se  odklání  od 

memorování  faktů  k efektivnějším  způsobům  naučení  a  přirozeného  zapamatování  si 

informací. Tato citace to vystihuje: „…nová výchova znovu objevila dítě.“ (Singule, 1992, 

s. 12).  Jde  o  individualitu  dítěte  s jeho  obecnými  základy  i  přidanými  specifiky.  Jde 

o akceptaci osobnosti dítěte, která zasahuje do možností výchovy. Podstatu vystihuje termín 

human-centered  (Papík,  2001),  které  se  týká  moderního  vyhledávání  informací.  Ale  na 

člověka  zaměřené  je  právě  i  nové  pojetí  výchovy a  vzdělávání.  Z toho  by mohla  čerpat 

pedagogika, z interaktivních modelů informační vědy.  

Podle předního teoretika Radima Palouše se současná filozofie výchovy obrací k orientaci 

ve  světě  a  nalézání  cesty  k vyšším hodnotám (Jůzl,  2010).  To  souvisí  s potřebou  filtrace 

nepodstatných  informací  při  zpracovávání  zdrojů.  Charakteristickým  rysem 20.  století  je 

pedagogický  reformismus  –  důraz  na  individuální  výchovné  cíle,  podpora  aktivity  žáka 

na základě jeho přirozenosti (Jůzl, 2010).  

Pokud  z vyučování  uděláme  dynamický,  pestrý  proces,  který  podněcuje  divergentní 

přístup k řešení problému, vybavíme jedince do života potřebnou schopností proaktivity, která 

je v moderní době tolik ceněna. 
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V knihovnické  praxi  máme  též  změny.  Od  vynalezení  písma  již  nemluvíme  přímo 

o revolucích, ale to jen proto, že v současnosti jednu z nich zažíváme. Až ohlédnutí zpátky po 

ustálení a osvojení si nových pravidel a navození nového pořádku někdo bude moci označit 

věk počítačové komunikace za revoluční převrat. 

V knihovnictví  se  ale  odráží  i  takové změny jako změna přístupu k chápání  poznání, 

protože dynamika informačního systému se o to opírá. Že se mění chápání podstaty oboru 

vlivem nových technologií,  se ukázalo na konferenci v Seči 1999, kde se o vztahu člověk 

a počítač  mluvilo  nejen  v  sekci informačních  technologií,  ale  právě  i  v sekci  tradičních 

knihoven (Jonák, 1999a).  Jedním z témat, které se na konferenci řešilo, byla i informační 

gramotnost  a  nutnost  vštípení  knihovníkům  pedagogického  minima  pro  lepší  práci 

s uživatelem.  Je  vidět,  že  práce  zabývající  se  pedagogickými  principy  je  na  místě,  je  to 

aktuální a nezanedbatelné téma pro tuto pokrokovou dobu. 

Knihovník není pedagog

V obou  oborech  mluvíme  o  službě  veřejnosti.  Jakmile  se  pracuje  se  vzděláním 

a výchovou směrem k lidu je nutné mít na paměti, že bez ideologie, kam to směřuje, služby 

nebudou kvalitní  (Chlup,  Galla,  1955). Navíc  je  ta  konceptualizuace  konání  permanentní, 

protože společnost je velmi dynamická a stále mění své požadavky, hlavně poslední desetiletí 

se zrychlily vlivem sociálních sítí, rozvojem psychosociálních věd atd… (Střelec, 2004). 

Knihovník  není  pedagogem,  je  zpřístupňovatel  informací,  jenže  má  vliv  v rámci 

veřejného konání a v případě např. školních knihoven je potřeba pedagogického základu pro 

jeho práci ještě silnější. Knihovník není pedagog, pedagog není knihovník, ale oba musí být 

trochu knihovníkem i pedagogem zároveň. 

Konkrétní pedagogické principy

J.A.Komenský

Konečně  se  dostáváme  ke  konkrétním základním pilířům této  práce.  Pro  pedagogiku 

obecně je ústřední historickou postavou Jan Ámos Komenský, jehož chápání výuky a přístupu 

23



ke vzdělání žáků vedlo k již zmíněné neoficiální  reformě školství.  I  když doba byla jiná, 

podstata jeho myšlenek se nezměnila. Jeho celoživotní dílo se skrývá je svazcích Didaktika 

velká  (vztah  člověka,  mikrokosmu,  makrokosmu  a  světa),  Vševýchova,  Orbis  Sensualium  

Pictus a Nejnovější metoda jazyků (Čapková, 1991). 

Vzdělání přiblížil k žáku, stejně jako se snaží dnešní doba přiblížit informace k člověku. 

Můžeme popsat toho implicitně plynoucí vzdělání. Netvrdíme, že z informovanosti je nutně 

plynoucí vzdělání, ale je jejím neodmyslitelným základem.

Citát J.A.Komenského:  „Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro  

bezednou hlubinou.“ (Hasalová,  2012) dává tušit,  že  tento velikán znal  podstatu lidského 

poznání a proto jeho práce je odkazem pro budoucí generace. Přitom, když se seznámíme 

konkrétně  s principy,  na  kterých  stavěl  své  učení,  není  to  nic  složitého.  Jak  to  tak  bývá 

v jednoduchosti tkví krása.

Pro přehled je vhodné uvést názvy dílů Komenského knihy Obecné porady o nápravě věcí 

lidských: 

I.PANEGERSIE (všeobecné probuzení)

II.PANAUGIE (všeosvícení)

III.PANSOFIE (všeobecná moudrost)

IV.PAMPAEDIE (vševýchova)

V.PANGLOTTIE (všemluva) 

VI.PANORTHOSIE (všenáprava)

VII.PANNUTHESIE (všeobecné napomenutí)

Komenský byl velmi pokrokový informační pracovník. Chtěl poskytnout možnost poznání 

s následným vzděláním všem. Část Všeosvícení: „...  kde se vede porada především o rozžehnutí  

všeobecného světla, v němž by všichni všechno viděli…“ (Komenský, 2007, s. 33) je toho jasným 

důkazem. Jeho snahy poskytnout lidem možnosti intelektuálního světa jsou obdivuhodné. Jako 

každý z autorů  zabývajících  se  poznáním psal  o  společném základu vědění  v díle  Všeobecná 

moudrost. Vševýchova klade důraz na ustanovení řádu v učení, kdo se co a jakým způsobem učí, 

aby informace, skutečnosti měly stále jakousi objektivní hodnotu. Jazykovou a textovou analýzu 

můžeme pozorovat ve Všemluvě. 

Součástí  pochopení  reprezentace  světa  kolem  nás  je  i  obrazová  reprezentace.  Té  věnuje 

Komenský svůj Orbis Sensualium Pictus: „Zobrazení a pojmenování všech hlavních věcí na světě  

a všech činností v životě,“ (Komenský, 1991, s. 14 - 15). Extrahujeme nosné myšlenky tohoto 

díla:  obraz  je  vyobrazení  objektů  reality,  k obrazu  je  nutné  dodat  textové  pojmenování  kvůli 
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kategorizaci a indexaci a v knize je nutné k pojmenování dodat popis, aby bylo zobrazení jasně 

definovatelné. Lze v tom vidět základní pravidla pro věcné pořádání, které je v oblasti poznání 

pro lidskou mysl vyžadující systematické pořádání světa,  základem. Systemika jako snižování  

entropie ve světě informací je moderním pojetím myšlenek našich předků. 

Celým  jeho  životním  dílem  je  protnuta  myšlenka,  že  vzdělání  má  být  všestranné  a  pro  

všechny.  Slovo,  které vystihuje další  ze  základních pilířů  Komenského práce je  harmonizace. 

Sám jej často používá. Jde o to, že celý vyučovací proces vrátil do kontextu, do té doby bylo 

vyučování  vytrženo  z přirozeného  prostředí,  ne  uměle,  spíš  se  na  to  nedbalo.  Byl  za  to,  dát 

vzdělání všem, to již bylo zmíněno dostatečně. Psal o harmonii ducha i těla, nic jiného než 

nezapomínat,  že člověk je psycho – fyziologický systém. Kladl důraz na dobrý prostor – 

uzpůsobení prostoru pro výuku a následné samostudium tak, aby bylo příjemné a poskytovalo 

vhodné  podmínky,  záleží  na  teplotě,  na  osvětlení,  na  tom  jak  žáci  a  na  čem  sedí  atd. 

Všimněme  si,  že  to  samé  je  nesmírně  důležité  při  konstrukci  knihovny  a  studoven  v ní 

uložených. Poslední bod, který pro tuto práci je vhodné uvést je střídání aktivity a odpočinku 

(Vojtová,  1970).  Tím Komenský  naťuknul  fyziologické  procesy v člověku,  které  ovlivňují 

psychiku a předně její dynamiku. 

Tato  část  spadá  pod  bibliopsychologii,  ale  jak  už  jsme  si  ukázali,  ta  je 

s bibliopedagogikou  provázaná.  Kognitivní  část  psychiky  složená  z vnímání,  myšlení 

a paměti  má  vlastnosti  jako  kapacitu,  vázanou  na  konkrétního  člověka,  kterému  patří.  U 

vnímání  je  to  koncentrace  pozornosti,  fluktuace  pozornosti  atd..,  u  myšlení  můžeme 

pozorovat vědomí a mluvíme o rychlosti proudu vědomí a opět o jeho koncentraci, u paměti 

jsou  procesy  kódování  a  vybavování,  které  jsou  přímo  spojené  s  vědomím a  pozorností 

(Sternberg,  2000).  Mluvíme-li  o  kapacitě,  znamená  to,  že  tyto  složky  mají  daný  limit 

užitelnosti následovaný nutnou relaxací. U různých věkových kategorií je to různé.     

J.A.Komenský také dokázal zařadit do výchovného systému hru jako výchovný prvek, 

např.  jeho  školní  divadlo  v rámci  výchovy  prožitkem  je  toho  důkazem  a  jeho  příkladu 

bychom měli následovat. Hra je zábava, poučení, role, prožitek, smysl života, simulace, poznání 

a sebepoznání, mravní výzva, situace a její řešení, svoboda i řád (Jiří Němec in Poláček, 2003, 

s. 91-101).

Navazující autoři

K pedagogickým principům patří  jména jako již zmíněný Marcus Fabius Quintilianus, 

J.H.Pestalozzi, A.Diesterweg, K.D.Ušinskij a H.Spencer (Jůzl, 2010). V této práci není třeba 

se  zabývat  všemi,  neboť  principy  jsou  neměnné  a  i  dnešní  vzdělávací  metodika  vychází 
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víceméně z Komenského. Teoretici se přeli jen o lehké nuance jejich definic a to pro práci 

knihovníka není podstatné. Ten musí znát základy a těmi se řídit a vztáhnout si je na své 

informační prostředí, ve kterém pracuje. 

S myšlenkami  Komenského  děl  pracuje  Jůzl,  u  kterého  je  nacházíme  i  přímo 

pojmenované jako principy (Jůzl, 2010, s. 139-140): 

- princip uvědomělosti a cílevědomosti – žáci by měli mít před sebou neustále nějaký dílčí 

a konečný cíl a zároveň tento cíl musí být dobře zdůvodněný, aby bylo proč se snažit jej 

dosáhnout 

- princip postupnosti – k cíli by se mělo jít postupně, stupňovitě 

- princip systematičnosti a soustavnosti - učivo by na sebe mělo navazovat, a to nejen v 

jednotlivých předmětech, ale i vzájemně mezi předměty. Je třeba zajistit soustavný, 

logicky uspořádaný vzdělávací režim. 

o součástí je spojení výchovy se životem – s ekonomickým, občanským, 

politický, kulturním i sportovním, výchova jako komplexní systém, částečně se 

překrývá s jednotou teorie a praxe

o princip jednotnosti výchovně vzdělávacího působení

- princip emocionálnosti – umět vytvářet pozitivní citový vztah k vyučování, Jůzl to 

přímo popisuje jako nutnost navodit pozitivní vliv stenických (radost, důvěra..) citů a 

tlumivý vliv astenických (zlost, nuda..), jde o atmosféru  výuky 

- princip trvalosti – učivo je třeba soustavně opakovat 

- princip přiměřenosti - učitel by měl vycházet z věkových a individuálních schopností 

dětí

- princip vědeckosti – koncipovat výchovu na základě prokázaných vědeckých 

zákonitostí, tento princip je součástí permanentního formování osobnosti 

prostřednictvím věd, přiblížit výsledky věd uživatelům, aby je mohli aplikovat v praxi 

a případně dál rozvíjet

- princip aktivnosti – je třeba opřít edukaci o samotnou činnost

- princip názornosti – smysly jsou branou poznání

- princip všestrannosti (nebo také všestranného výchovného působení)

Principy jsou zaměřené přímo na pedagogy, ale pro knihovníka z toho plyne mnohé.

Z práce  Komenského  mimo jiné  vychází  i  Vášová  (Vášová,  Černá,  1986,  s.  83-87),  která 

označila čtyři didaktické zásady.  Didaktika jako obor vyhledává zákonitosti, které podporují 
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či  naopak  brání  efektivitě  vyučování.  Proto  mluvíme  o  zásadách,  při  jejichž  dodržování 

si zajistíme  podmínky  pro  komunikaci  při  výuce,  výchově,  při  procesu  vzdělávání, 

při zvyšování informační gramotnosti. 

- Zásada uvědomělosti a aktivnosti

- Zásada názornosti

- Zásada přiměřenosti a přístupnosti 

o s ohledem na věk

o duševní vyspělost

o chápavost

o předcházející znalosti a 

o časovým možnostem výuky

o atd…

- Zásada trvalého osvojování poznatků

- Zásada soustavnosti a plánovitosti

To byly principy a zásady a ještě platí velmi obecné vhodné nastavení, pro jakýkoli postup 

při poskytování vědomostí (Vášová, 1995; Chudý, 2004):  

- od blízkého k vzdálenému

- od lehčího k těžšímu

- od známého k neznámému

- od jednotlivosti k obecnému

- ukázat vztahy mezi jednotlivými jevy

- soustředit se na podstatu jevu

- uplatnění přiměřených metod a forem

zásada názornosti

Vášová  dále  rozeznává  konkrétní  a  abstraktní  názornost.  „Konkrétní  názornost  umožňuje 

pozorování nových jevů a manipulaci s nimi. Konkrétní názorné prostředky jsou spjaty s realitou, 

kterou zobrazují… jsou to modely.“ (Vášová, Černá, 1986, s. 85). Uvádíme to zde proto, abychom 

si mohli ukázat vývoj dětského myšlení. Abstraktní názornost definuje takto: „…vlastní systém 
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symbolických značek a mohou systémem znaků a symbolů vyjadřovat nejen reálné předměty, ale i 

vztahy mezi nimi…“ (Vášová, Černá, 1986, s. 85). 

zásada přiměřenosti a přístupnosti 

Je zapotřebí rozlišit  kvantitativní i  kvalitativní úroveň toho, co uživateli  nabízíme. Uvážit  

se musí i časový horizont, který se s požadavkem pojí. Jestli např.dítě do školky má umět barvy, 

má na to  týden,  ale  ještě  neumí  číst,  nebude mu pracovník  dávat  vysoce odborný text  o  sto 

stranách o psychologii vnímání barev. 

Zamyšlení na závěr

Podstata Komenského myšlenek je všechno vědění všem, což je v dnešní informační době, 

kdy se informace stala v podstatě zbraní, zdrojem moci, lehce naivní. Veřejné snahy státní sice 

hlásají stejné heslo, ale na zamyšlení je, jak moc je to skutečně pravda. 

Další fakta do pedagogického minima

Věkové zvláštnosti dětí

Pedagogické principy nejsou samotné, které tvoří jádro pedagogického minima. Jsou tu 

další poznatky, které je dobré vědět. Už bylo psáno o poznání, vědění a vzdělání, ale také 

jsme  byli  seznámeni  s tím,  že  zpřístupnit  všechno  všem nestačí.  Musí  se  pracovat  s tím, 

že všechno všem postupně v ten správný čas za správných podmínek. Myšlení se nějak vyvíjí 

a má zákonitosti. 

Vývoj  dětského  myšlení  je  skokové  a  podmíněné  procesem  zrání.  To  znamená, 

že všechno má svůj čas a závisí vývoj na individuálním intelektovém tempu. Jeden z autorů 

kognitivně-vývojové teorie je Jean Piaget. Popsal stádia vývoje (Vágnerová, 2000) 

 Senzo – motorické stádium: (do 2 let), vztahy mezi aktivitami a následky, 

stálost objektu, odděluje sám sebe od vnějšího světa
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 Předoperační  stádium:  (2-7  let),  užití  jazyka,  vytváří  objektové 

reprezentace představ, myšlení stále egocentrické, třídí podle jednoho rysu, 

jeden aspekt situace vždy dominuje a ostatní  nejsou vnímány,  dominují 

zrakové dojmy 

o stádium předpojmového a symbolického myšlení (2- 4 r.)

o stádium názorného myšlení (4- 7 l.)

 Stádium konkrétních operaci: (7-12), umí logicky přemýšlet o předmětech, 

stálost počtu, množství, hmotnosti, nové logické operace, utváří mentální 

reprezentace, používají abstraktní pojmy, ale jen ve vztahu ke konkrétním 

objektům

 Stádium formálních operací: (11-12) v podstatě stejný způsob myšlení jako 

dospělý, uvažování v čistě symbolických pojmech, formální myšlení

To je základní vývoj myšlení. Až ve dvanácti letech získává uživatel to pravé abstraktní 

myšlení,  do  té  doby jsou  pro  něj  vhodné  upravené  texty.  Jak  ale  kniha  dokáže  být  pro 

uživatele  do té  doby přínosem? Již  jsme citovali  Lepilovou,  která  se  zajímá o estetickou 

výchovu. „Čím bohatší obrazné zobecnění, tím více existuje možností pro vytváření nových 

obrazů,  obrazná  zobecnění  jsou  struktury  bezprostřední  zkušenosti,  které  spočívají 

v systemizaci dojmů ze smyslových podnětů jednoho druhu.,“ (Lepilová, 1995a, s. 212). 

Kniha  s díky  tomu  stává  velmi  účinným  nástrojem  výchovy.  Vděčíme  knize  velké 

ulehčení práce díky anticipaci reálného chování literárních hrdinů.

Zajímavé jsou i  teorie  zabývající  se  vznikem fantazie.  „Četbou v sobě  činíme pohyb, 

který vytváří vakuum pro fantasii, je to nezávislost vůči realitě, fantazie podněcuje anticipaci 

(předjímání, očekávání) a to je základem tvůrčího procesu,“ (Lepilová, 1995a, s. 213). Tvůrčí 

proces potom je důležitou součástí integrity jedince v informační gramotnosti.  Více rozvíjí 

bibliopedagogika. 

Pro  knihovnu  je  důležité  znát,  jaký  je  vývoj  vztahu  ke  knize,  aby  mohla  těžiště 

přesvědčování přesunovat dle potřeby  Jde o literární socializaci. 

Primární literární iniciace – u dětí do šesti let, vliv má rodina a mateřská školka. 

Dětská  četba  s  potěšením –  od  nástupu  do  školy po  počátek  puberty (šest  až 

dvanáct let), vliv má hlavně škola, popř. knihovna. 

Čtenářská krize - dvanáct až šestnáct či sedmnáct let, vliv mají hlavně vrstevnící, 

dále televize, ICQ, telefon, časopisy pro mládež, internet. 
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Sekundární  literární  interakce  –  od  šestnácti  let,  vliv  mají  opět  učitelé,  dále 

vrstevníci, knihovny. Výsledkem je koncepční čtenář, estetický čtenář nebo pocitový 

čtenář. 

Zhruba do šesti let by se u dítěte měla vytvořit primární zvědavost týkající se světa knih. 

V období od šesti do dvanácti let by se děti měly naučit číst a psát. Jakmile se to naučí, měla  

by se vytvořit chuť číst. V tomto věku je důležité, aby dítě četlo hodně, a to bez ohledu na to, 

co čte (Ehrlichová, 2007; Lhotová, 1999).

Procesy jako představivost,  obrazotvornost,  fantazie,  paměť a myšlení  nejsou pro dítě 

samozřejmost. Další, co se hodí znát, jsou poznatky pro práci učitele, neboť práci knihovníka 

mohou ulehčit a zjednodušit jakmile se pustí do aplikace pedagogických principů. 

Učitel

Přístup  učitele  k výchově  by  měl  mít  vysokou  zpětnou  vazbu,  stačí  ji  jen  vysledovat. 

Následující postup je vybrán ze sborníku o učitelství (Vlastimil Švec in Poláček, 2003, s. 42-50).

Sebereflexe učitelova výchovného působení: 

- měla by probíhat bez emocí, racionálně

- dívat se na výsledky s časovým odstupem

- brát v potaz okolnosti vzniku situace

- učitel by se měl naučit naslouchat vnitřnímu dialogu, mnohé mu prozradí

- zvláště  výhodné  pro  sebereflexi  jsou  zápisky,  souvisí  s časovým  odstupem 

a racionalizací

Sebereflexe by měla mít tyto fáze

Vždy musí probíhat čistým popisem toho, co bylo

- popisnou, popsat, co bylo

- informační, popsat kontext, co bylo v pozadí

- konfrontační, vyhledat příčinu

- rekonstrukční, stanovit řešení situace, např. jak to udělat lépe

Zajímavý  je  projekt  zdravá  škola  1998,  protože  to  jsou  principy  pedagogického  minima 

v praxi.  Jde o tu institucionalizované zázemí výchovně vzdělávacího systému, který může být  
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nápomocný knihovníkům při kontaktu primárně s  dětským uživatelem a sekundárně s dospělým 

uživatelem,  přičemž dobrý  vztah  s dospělým uživatelem vyplývá z dobrého vztahu s dětským 

uživatelem. 

Projekt zdravá škola dává důraz na následující aspekty (Jarmila Svobodová in Poláček, 2003, 

s. 70-81):

- patnerský vztah učitele – žáka

- pozitivní přístup, schopnost vidět okolní svět reálně

- individualizace

o učební styl, 

o temperament, 

o tempo práce, 

o úroveň vědomostí a zkušeností, schopností, zájmu, 

- variabilita, to znamená použít různé postupy

- svoboda s důrazem na dohodnutá pravidla 

- spolupráce

- hravost

- aktivita ve smyslu vlastní činnosti na místo memorování

- konstruktivistické pojetí učení znamená ne nutit do činnosti, ale podněcovat to, co 

žáka zajímá, co rád objevuje, řeší, kombinuje, srovnává, koriguje či asociuje

- smysluplnost 

- globalita ve smyslu celých tematických učebních celků

V mnohém se všechny snahy o konkretizaci pedagogických principů překrývají. Pro lepší 
přehlednost viz tabulka č.1.
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 Tab.1 Srovnání pedagogických principů

Komenský Jůzl Vášová projekt Zdravá 
škola

všeobecné probuzení uvědomělost, 
cílevědomost

uvědomělost, 
aktivnost

všeosvícení věděckost pozitivní přístup
všeobecná moudrost emocionálnost partnerský vztah; 

kooperace, 
spolupráce; 
konstruktivismus

vševýchova systematičnost soustavnost, 
plánovitost

smysluplnost

všemluva všestrannost globalita
všenáprava trvalost trvalé osvojování
všeobecné napomenutí svoboda
obrazová reprezentace názornost názornost
harmonizace
výchova hrou aktivnost variabilita; hravost; 

vlastní činnost, 
aktivita

postupnost
přiměřenost přiměřenost, 

přístupnost
individualizace

Pro  úplnost  je  poslední  část  této  kapitoly  zakončena  pasáží  věnovanou  netradičním 

uživatelům, stejně jako před tím bylo vymezeno vůči obecnému školství alternativní školství.  

Vždy je nějaký obecný základ a pak jsou specifikace nutící si náročnější přístup.

Uživatelé se specifickými požadavky 

S rozvojem vědy,  s posunem evropské  společnosti  k všeobecné  prosperitě  se  objevily 

tendence k zapojení jedinců s nižší mírou samostatnosti. Všechny veřejné instituce a následně 

i  instituce  v soukromém  sektoru  díky  tlaku  společnosti  se  začaly  přizpůsobovat 

handicapovaným  občanům  a  dále  dochází  ke  specifikaci  a  akceptaci  problémových 

onemocnění, jako je např.ADHD1 (Fialová, 2004). 

Knihovník se může setkat v knihovně se čtenáři s nízkou pohyblivostí např. upoutanými 

na zdravotnický vozík, se specifickými nároky na zobrazení informací – nevidomí potřebují 

1 ADHD je neurovývojová hyperkinetická porucha, vyskytující se převážně u dětí (Vágnerová, 2000)
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sluchový  doprovod  v informačním  elektronickém  systému  a  speciální  zpracování  textu 

primárních  dokumentů,  čtenáři  s poruchou  zraku  bez  jeho  úplné  ztráty  využijí  možnosti 

manipulace  s velikostí  zobrazení  na  obrazovce  či  se  zvětšením  primárních  fyzických 

dokumentů  skrz  pomůcky  jako  např.  lupa.  Je  hodně  pomůcek  pro  zkvalitnění  života 

handicapovaných a  je  na knihovníkovi,  který  je  zapojen  do  přímého kontaktu  s uživateli, 

aby tyto  pomůcky  vyhledával  a  vyžadoval.  Je  to  jeden  z prvků  sebevzdělávání  v profesi 

knihovníka. 

Knihovník  veřejné  knihovny  se  stává  veřejným  činitelem  a  součástí  důležitého 

společenského systému a neměl by na to zapomínat. Má vědět, co může čtenáři poskytnout, 

aby mohl zpřístupnit zdroje co nejširší uživatelské obci. Proto se zabýváme i pedagogickým 

minimem  v případě  specifických  případů  handicapovaných  uživatelů.  Knihovník 

neodmyslitelně patří do první linie v jejich socializaci. 

Charta práv tělesně postižených

Charta práv tělesně postižených vychází z Prohlášení lidských a občanských práv, Všeobecného 

prohlášení  o lidských  právech,  Evropské  konvence  lidských  práv  a Všeobecného  zákona  o tělesně 

postižených, vydaného v Paříži v roce 1975.

Právo na vzdělání 

Článek 7 

Účast na společenském životě

Tělesně postiženým osobám musí  být  umožněna komunikace,  pohyb a přístup ke společnosti, 

vzdělání, úřadům, ekonomickým a profesním aktivitám i k aktivitám ve volném čase a ve sportu.

Chartu  práv  a povinností  tělesně  postižených  vydala  francouzská  Organizace  tělesně  

postižených (Assotiation des Paralyses de France - APF). Překlad Luboš Chaloupka. Ministerstvo 

práce a sociálních věcí 

Téma  handicapovaných  čtenářů  je  diskutované  a  zdrojů  o  něm  je  hodně.  Vzhledem 

k pedagogickým nárokům na knihovníky uvádí např. Vášová (Vášová, 1995a), že postižený 

jedinec má tyto potřeby: 

- potřebu terapie (odborné lékařské pomoci), 

- potřebu informací (vztahující se k jeho omezení), 
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- potřebu  adaptace  na  život  ve  změněných  podmínkách  a  řešení  praktických 

problémů s tím spojených, 

- potřebu kontaktu se společností zdravých lidí neboli společenské integrace. 

První  potřeba  se  knihovníka  netýká,  je  to  mimo  jeho specializaci.  Uspokojit  potřebu 

informací je primárním předpokladem informační instituce. Knihovník může umožnit přístup 

ke  zdrojům buď  po  dohodě  s uživatelem,  po  ujasnění,  které  zdroje  jsou  adekvátní  nebo 

sledovat aktuální produkci informací o či k příslušné oblasti týkající se právě tohoto uživatele 

a tyto informace mu potom nabídnout.  Druhá možnost je pro knihovnu náročnější  časově 

i finančně, protože se jedná o menšinu uživatelské obce. Je k úvaze, zda efektivita využívání 

těchto zdrojů bude natolik vysoká, aby se dalo mluvit o návratnosti investic. 

Potřeba  adaptace  na  život  se  zdá,  že  je  ideově  tak  vzdálená  každodenní  rutině 

knihovnického dne,  že s tím knihovník  nic  nezmůže,  ale  opak je  pravdou.  Právě stabilita 

prostředí v knihovně poskytuje jistoty handicapovaným čtenářům, kteří nejsou nastaveni na 

změny (např.  všechny poruchy autistického  spektra).  Vědět  to  a  chovat  se  profesionálně 

k takto  omezeným  čtenářům  je  povinnost,  která  vyplývá  z pedagogického  minima 

knihovníka. 

Je to specifické chování k uživateli a knihovník se musí sám naučit, jak mu nezavřít dveře 

před věděním nevhodným přístupem. Knihovník nemá povinnost učit uživatele, jak snižovat 

svá omezení (např. strach z nového, strach z lidských emocí, technostres atd.), která mu brání 

se  zapojit  jako fungující  jedinec  do společnosti,  to  je  úkol  terapie,  ale  má povinnost  mu 

poskytnout přístup k informacím, základu znalostí pro jejich další sebevýchovu. Jestliže mu 

zabrání se k informacím dostat tím, jak se k němu chová, nesplnil pak, co měl. Navíc, právě 

tím, že dokáže podchytit potřebu čtenáře z hlediska informačního prostředí a tím mu poskytne 

prostor  dostat  se  k informacím  nezbytným  k adaptaci  na  život,  vychází  mu  tím  vstříc 

i v poslední potřebě, kterou Vášova definovala, potřebu kontaktu. 

Vedlejším  efektem  je,  že  knihovník  sám  vyrůstá  z těchto  situací  a  buduje  svou 

profesionální ideální osobnost (empatie, flexibilita, ochota pomoci). To už je v kompetenci 

bibliopsychologie.  

Poruchy u dětí

Některé  poruchy jsou typicky dětské. Většinou jsou to  ryze  dětská  specifika,  protože 

u dospělých osob není definováno jako porucha to, co u dětí ano. U dospělých se bere jistý 

stupeň sebekázně a sebeuvědomění jako povinnost. Díky zkušenostem se zapojením se do 
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společnosti jsou dospělí schopnější v příjímání základních pravidel, tudíž ta odpovědnost leží 

na nich, kdežto u dětí leží odpovědnost stále částečně na knihovníkovi. Hlavně, aby dítěti dále 

vysvětlil jasné hranice norem.

U dětských čtenářů se můžeme setkat s poruchami pozornosti a u nich je potřeba vědět, 

jak  to  s pozorností  je,  jaká  je  normální  koncentrace  (míra  schopnosti  odbourat  ostatní 

podněty), fluktuace (kolísání pozornosti v čase), intenzita (míra schopnosti udržet pozornost 

na jednom podnětu) atd. (Sternberg, 2002). Dospělý jedinec s touto poruchou nemá nároky 

na své okolí  v tom smyslu, že nepatří do nedobrovolného výchovně-vzdělávacího procesu, 

kterým prochází dítě, vstupuje-li do knihovny jako veřejné informační instituce.

Porucha čtení (dyslexie) a  psaní (dysgrafie) se liší v míře, v jaké se u dítěte vyskytuje. 

Lehčí  formy těchto  poruch jsou klasifikované jako nezasahující  do běžného vzdělávacího 

procesu (Češková, 2006) měl by knihovník o nich vědět. 

Závěrem je nutno dodat, že knihovník vždy operuje jen s určitými zdroji, které nejsou 

neomezené. To však neznamená, že je oprávněn říci – nemáme, není a tím uzavřít veškerou 

komunikaci s uživatelem. V dnešní integrativní uvědomělé době se předpokládá, že knihovník 

najde s uživatelem alternativní řešení dané situace nebo přesunou řešení do časově ohraničené 

budoucnosti. Sice je pravdou, že materiální determinanty umožňují a racionalizují fungování 

informačního prostředí (Smetáček, 1990), ale pro knihovníka to znamená jen uvědomit si, 

že informační prostředí,  ve kterém se pohybuje, má takové hranice,  jaké určí a ochota by 

neměla být pro uživatele limitující. 

O  institucionalizaci  pedagogických  principů  bude  následující  kapitola,  jak  prakticky 

využít teoretické zázemí.
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Pedagogické principy a knihovník

Citace  z knihy Bibliopedagogika  se  hodí  pro  úvod této  kapitoly:  “Knihovník  by měl 

dokázat zapojit knihu do systému didaktických prostředků a metod výchovy a vyučování.“ 

(Vášová, Černá, 1986, s. 12). Zároveň, jak vychází z teoretického zázemí této práce knihovny 

slouží  jako  brány  k informacím pro  občany,  slouží  jako  informační  centra,  včetně  kurzů 

rozvoje informační gramotnosti, kurzů prací s informacemi, umožňují přístup k informačním 

zdrojům, včetně přístupu na internet a podobně (Dombrovská, Landová, Tichá, 2004, s. 12). 

Spojí-li se tyto dvě myšlenky, máme tu školní knihovnu šitou na míru moderní době.  Školní 

knihovna je však samozřejmostí jen ve velkých městech naší republiky a proto se podíváme 

na aplikaci pedagogických principů obecně na práci knihovníka, aby tato práce nebyla příliš 

úzce zaměřená. Stačí, že je zaměřená převážně na dětského čtenáře, i když se pedagogické 

minimum zdaleka netýká pouze dětí. 

Knihovník

Kde konkrétně se knihovník s dětským čtenářem setkává. Knihovník veřejné knihovny 

s dostatečně velkým a rovnoměrně stratifikovaným fondem se překvapivě setká s dětským 

čtenářem v oddělení s knihami pro děti.  Specifickým druhem knihovny je knihovna školní 

vyjímaje knihovnu vysokoškolskou. Knihovna, jejíž fond je přístupný prvnímu či druhému 

stupni základních škol a také je její fond přímo podřízen jejich potřebám, potřebám výuky.  

Knihovny  neveřejného  sektoru  s menším  počtem  poskytovaných  zdrojů  do  tohoto  výčtu 

počítat nelze, neboť mají svá vlastní pravidla podle charakteru organizace, pod kterou spadají. 

Dostáváme se k praktickému využití pedagogických principů při práci knihovníka. 

„Systém  pedagogických  principů  tak  tvoří  soubor  základních  kritérií,  která  nám 

umožňují,  abychom tento  proces  adekvátně  zabezpečili  a  abychom ho zároveň přiměřeně 

posoudili  a zhodnotili,“  (Jůva,  1987, s.  85). O sebereflexi učitele,  kterou knihovník může 

využít, již bylo psáno, Jůva dává důraz na zpětnou vazbu, kterou principy poskytují. 

V jakých oblastech tu zpětnou vazbu knihovník dostane a jaký princip ji poskytuje, může 

být např. podle této tabulky, principy jsou průřezem z tab. 1. Srování pedagogických principů.

36



Tab.2 Činnost knihovníka

činnost knihovníka pedagogické principy
zpracování uvědomělost, integrita
ukládání racionalita, vědeckost
zpřístupňování racionalita, vědeckost; systematičnost, 

plánovitost, trvalost; aktivita
vyhledávání uvědomělost, integrita; emocionalita; 

systematičnost, plánovitost, trvalost; 

kontextualita; aktivita; názornost; 

individualizace 

Při  zpracování  zdrojů  musí  dbát  na  smysl,  proč  to  dělá  a  od  toho  se  odvíjí,  jakým 

způsobem to provede.  Při ukládání hledí na to, co už je dosud známo z vědeckých kruhů 

a jakými způsoby je možné to provést. Při zpřístupňování, pokud přístup budujeme, se opět 

opíráme o již známé poznatky, metody a v případě zpřístupnění ve smyslu poskytování již 

hotového přístupu musíme nabídku dostatečně strukturovat a uživatele plánovité vést krok 

za krokem, aby to mělo patřičný efekt. To platí i při vyhledávání, tam už si můžeme propojit  

individuální  nastavení  uživatele  a  nabídnout  mu  konkrétní,  pro  něj  platné,  vyhledávací 

mechanismy. 

Zde je jen střípek z možného zpracování pedagogických principů pro praxi.  Je to spíš 

návod pro uvědomění si, jak se principy dají využít, dál se každý musí zamyslet a dosadit si je 

do svého konkrétního prostředí. 

Aplikace pedagogických principů

Dítě jako fyzio-psycho-sociální systém je součástí dynamického systému světa (Higgins, 

Sorrentino, 1990). Knihovník může nepřímo ovlivnit to, že si to dítě jako čtenář uvědomí. 

Je tu ještě jeden z principů, který v teoretické části práce nebyl, zmínit jej je nyní však nutné. 

Všichni,  knihovníky  nevyjímaje,  by  měli  vědět,  že  člověk  funguje  podle  Maslowovy 

pyramidy  potřeb  (Jůzl,  2010).  Princip  stupňovitého  uspořádání  potřeb  je  ten,  že  není-li 

naplněna potřeba nižší úrovně, nevznikne potřeba vyšší úrovně i přes možné podmínky jejího 

případného naplnění. V praxi to znamená, že pokud dítě má hlad, bude mít větší problémy 

se soustředit a méně se toho naučí. Není výhodné to podceňovat.
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složky osobnosti

Co to znamená fyzio-psycho-sociální systém? 

Složka  fyzická  –  naše  tělo  a  jeho  procesy.  Složka  psychická  –  kognitivní  funkce 

(představivost, obrazotvornost, fantazie, paměť a myšlení), emocionální funkce a konativní 

funkce (chování – nezáměrné, jednání – záměrné chování) (Sternberg, 2002). 

Vzhledem k pedagogickým principům (opět použit průřez tab.1 Srovnání pedagogických 

principů) jsou složky osobnosti postaveny takto: 

Tab.3  Složky osobnosti

složka
uvědomělost, integrita psychická (kognitivní, konativní)
racionalita a vědeckost psychická (kognitivní)
vztah a emocionálně příjemné prostředí psychická (emocionální)
systematičnost, plánovitost, trvalost psychická, sociální
kontextualita sociální
aktivita fyzická
názornost psychická (kognitivní), fyzická
individualizace psychická, fyzická, psychická

Vzhledem k složce fyzické, kterou dokážeme vnímat bezprostředně je vhodné řešit, např. 

jaká  poloha  je  pro  čtení  (viz  příloha  A,  obr.  1)  pro  uživatele  příjemná,  jaké  možnosti 

v prostoru knihovny (studovny) k tomu má.  V dětství  se  vyvíjí  učební  styly a  děti  zkouší 

různé  způsoby a experimentují,  aby zjistili,  za  jakých podmínek jsou a  za  jakých nejsou 

schopny se učit, potažmo vůbec číst. Lepší pro koncentraci pozornosti je více světla a více 

chladnější klima než je relaxační optimum jedince (Mareš, 1998). Schopnost učení ovlivňují 

z fyzických projevů cirkadiánní rytmy neboli biologické nastavení člověka. Je to přirozené 

kolísání aktivity (Sternberg, 2002).

Složka psychická je skutečně složitá a s ní souvisí např.učební styly viz dále. Knihovník 

má velké páky díky knize na ni působit (čtenářská kompetence), pomoci jí rozvíjet se. Podle 

Vygotského  existuje  zóna  proximálního  vývoje,  což  je  prostor  v  čase  mezi  tím,  co  dítě 

zvládne samo za určitý vývojový čas a co zvládne za pomoci dospělého za ten samý čas 

(Vágnerová,  2000).  Knihovník  je  ten,  který  pomocí  pedagogických  principů  v této  zóně 

38



operuje. 

Poslední  složku rozeznáváme sociální.  Knihovník by neměl podceňovat  sociální  tlaky 

okolí  (Vášová,  Černá,  1986,  s.  49).  Jednak  máme  rodinu,  která  je  pro  dítě  až  do 

dorosteneckého věku velmi vlivná a jednak jsou mechanismy společnosti, které nutí jedince 

se podřizovat  ostatním.  Například  konformita  je  základní  atribut  koheze  společnosti,  je  to 

přizpůsobení se převažujícím názorům, požadavkům a normám skupiny, v níž člověk žije. 

Dítě je více konformní než dospělý, trestá jakoukoli odlišnost, protože nechápe individualitu 

a svobodu  rozhodování  v takovém rozsahu,  kterého  by měl  být  schopen  mravně  dospělý 

jedinec (Výrost, Slaměník, 2008). 

Rozepisovat  vyčerpávající  seznam  činností,  které  jsou  ovlivněny  konkrétními 

pedagogickými principy, není nutné, spíš je důležité se naučit využívat činnosti těch, kteří 

s principy  pracují  a  pro  tyto  činnosti  mají  stanovenou  metodiku  navádějící  k určitým 

činnostem.  Proto  se  dále  budeme  zabývat  praxí  dětských  knihoven  a  institucí  regionální 

a národní úrovně. 

Dětská oddělení

Stále si připomínáme, že nový věk informačních technologií je pro knihovníka náročný 

a neměl  by zapomínat  na tuto  rovnici,  která  vystihuje jeho práci  (Dombrovská,  Landová, 

Tichá, 2004):

Kompetence  pro 21.  století  =  informační  gramotnost  +  mediální  kreativita  + sociální 

dovednost a zodpovědnost.

Např. při pražské školní experimentální knihovně Filipová stavěla celý program pro děti 

na samostudiu a aktivním vyhledávání informací (Filipová,  1984). To však je ten správný 

přístup  i  pro  dětská  oddělení  v knihovně,  neboť  jen  tak  z nich  vychováme  kompetentní 

informačně gramotné čtenáře. 

Situaci  dostatečně  vystihuje  pojem  osobní  knihovník.  Je  to  vyjádření  nutnosti  znát 

informační  prostředí  okolo  uživatele  k vyčerpávajícímu  naplnění  jeho  informační  potřeby 

správnou formou. 
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Přímým nástrojem pro zprostředkování výchovy dětem přijatelnou formou je hra. Dříve 

lidé  měli  nezprostředkovanou  přímou  zkušenost  celý  život,  ale  to  se  proměnilo.  Dnes  jsou 

zprostředkované vjemy hlavní, převážně díky televizi a počítačům. Co tedy dříve byla osobní 

zkušenost  je  teď sdílená  zkušenost.  Lidé se  obecně ukládají  do pasivní  pozice.  Jak  tedy děti  

přesvědčit, že vzdělání za tu námahu stojí? Proto se obracíme ke hře, prvku, který je pro úplně 

malé děti spontánní, ve hře nikdo není pasivní, jedinec je aktivní (Jiří Němec in Poláček, 2003,  

s. 92-101). Tento princip se dá využít při zajišťování klubové dětské knihovny, kde si knihovník 

chce vychovat své budoucí dospělé uživatele.

učební styly

„Učební  styl  je  individuálně  odlišný a vnitřně  jednotný  způsob výběru  a kombinování 

dílčích  prvků  i postupů  učení.  Ten  vtiskuje  výslednému  dílu  specifický  a pro  vnějšího 

pozorovatele identifikační a definující svébytný charakter,“ (Mareš, 1998). 

S učebními styly souvisí to, jakou rychlostí je dítě schopno číst, jestli mu více vyhovuje 

nahlas  nebo  potichu.  Neboli  jak  se  mu  lépe  informace  přijímá  –  vizuální  typ  (poznatky 

potřebuje  číst  např.  vnitřním  monologem),  auditivní  typ  (poznatky  potřebuje  slyšet), 

senzomotorický typ (potřebuje poznatky potvrdit hmatovým vjemem), synteticko-analytický 

typ (potřebuje zpracovat poznatky pomocí grafů atd..)

S tím je spojena problematika prostor v knihovně. Je dobré vědět, že je uživatel auditivní 

typ a tudíž si potřebuje poznatky říkat nahlas, ale protože i když je nějaký prostor přímo určen 

studijně,  těžko  si  bude  moci  odříkávat  básně  zpěvem.  Musí  se  nalézt  rovnováha  mezi 

individuálními potřebami uživatele a sumou všech potřeb všech uživatelů. 

Znalosti  o  učebních  stylech  využijí  především školní  knihovníci,  protože  tam budou 

čtenáři více nárokovat prostor knihovny pro učební proces, ale pro veřejnou knihovnu je to 

využitelný poznatek při budování fondu. Stratifikace fondu z hlediska druhu dokumentu či 

způsobu zaznamenané informace může být daná převahou nějakého učebního stylu. 

čtenářské preference

Další z prvků, na které je třeba myslet při budování fondu pro děti jsou jejich preference. 

Čtenářské  preference  vycházejí  z věkových  zvláštností  dětí,  z jejich  vývoje.  Následující 

preference jsou převzaty z příspěvku prof. Dr. Christine Garbe na konferenci Čtenářství, jeho 
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význam a podpora  se  týká  čtení  v Německu,  platí  ale  celoevropsky,  proto  je  zde  uveden 

(Ehrlichová, 2007):

1. Dívky  více  preferují  psychologické  příběhy  (vztahy  mezi  lidmi,  zvířata,  později 

lásku), chlapci mají rádi akci, napínavé příběhy, pro ně jsou tedy vhodné cestopisy, 

dobrodružné příběhy z exotických zemí. Jedinou výjimkou, kterou čtou obě pohlaví, je 

podle  Ch.  Garbe  Harry Potter,  který  je  „unisexový“  –  je  to  příběh  z  internátního 

prostředí (oblíbené dívkami), velmi napínavý až detektivní (preferují chlapci), řeší se 

v něm i mezilidské vztahy (opět pro dívky). 

2. Dívky mají rády realistické příběhy, které mají vztah k jejich vlastnímu životu, chtějí 

lépe pochopit svět kolem sebe. Naopak chlapci mají rádi příběhy mající vztah k jiným 

světům (sci-fi, exotické země apod.).

3. Dívky preferují příběhy s vnitřním dějem, chtějí se vcítit do literárních postav. Kluci 

čtou  věcně,  psychologie  románových  hrdinů  je  zajímá  až  v  pozdějším  věku 

(dospělosti). 

4. Dívky si přečtou i „klučičí“ dobrodružné knihy, kluci ty holčičí nečtou nikdy nebo 

tajně. 

5. Kluci mají rádi humor, parodii, dívky mají rády realitu. 

Máme snahu korigovat literární preference od útlého věku dětí a následně to přechází 

v předsudky typu „co to zase čteš.“ Ale dle Ehrlichové není nutně vybírat dětem kvalitní četbu 

a zakazovat jim to, co se nám nezdá. Z našeho pohledu nekvalitní četba je do budoucna nijak 

nepoškodí. Mohou číst komiksy, detektivní příběhy, příběhy o koních, dívčí příběhy – obecně 

lze říci, že mají rádi jednoduché příběhy. Cílem je, aby přečetly každý týden alespoň sto stran. 

Touto kvantitou se vytváří emocionální vazba na knihu, která bude důležitá v budoucnosti. 

Nenastane-li, jen těžko se tento deficit bude jednou napravovat (Ehrlichová, 2007).  

Úloha  knihovníka  tady je  též  jasná.  Dá  se  dítě  upozornit,  že  nad  tím se  může  také 

zamyslet a vypozorovat své vlastní preference. Vést dítě v sebepoznání, být mu metodickým 

průvodcem preferovaného informačního nastavení. Prostředí formuje osobnost dítěte a tvoří si 

čtecí návyky, které si pak nese do dospělosti. Setrvávají s ním už napořád (Vášová, Černá, 

1986).

Fond dětských knih by měl mít strukturu stejně pestrou jako fond pro dospělé čtenáře. 
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Ovšem jeden z žánrů je typicky dětský. Pohádka nesmí chybět a navíc je to typ literatury, 

který ve výchovně vzdělávacím systému pomáhá u dětí snad nejvíc. 

V autorské  pohádkové  tvorbě  se  v  zásadě  uplatňují  tři  narativní  přístupy:  imitativně-

inovační, nonsensově-parodický a imaginativní. Imitace a inovace jako že ukazují světonázor, 

morální postoj a osobní zkušenost autora skrze hrdinu, pohádky tak vypovídají o pocitech, 

tužbách a obavách moderního člověka. Nonsens a parodie je barvení věcí na černo a bílo, 

přehánění vlastností atd…, děti si zafixují postoje společnosti k určitým atributům lidského 

charakteru  a  vytvoří  si  kategorie  podle  kulturních  vzorců  (Poláček,  2003).  Imaginativní 

funkce pohádky je nepopiratelná, k ní se vyjadřuje více autorů, o představivosti a obrazové 

reprezentaci u dětí už bylo psáno. 

 

Školní knihovny

Knihovna při škole jako studijní a informační centrum vyžaduje pedagogické minimum 

více  než  ostatní  typy knihoven.  Tvůrčí  dialog  knihovny a  školy  je  potřeba  k úspěšnému 

naplnění cílů pro lepší budoucnost (Sztwiertniová, 1995). Optimální pro školní knihovny by 

bylo, kdyby se část výuky odehrávala v jejich prostorách a alespoň část by vedl pracovník té 

dané  školní  knihovny.  Ideální  by  bylo,  kdyby  se  jednalo  o  informační  výuku.  Některé 

z pražských školních knihoven, tzv. experimentálních to tak mají zavedené (Filipová, 1984). 

Děti se seznámí s prostředím, seznámí se s možnostmi, poznají pracovníka. Jakmile pro děti 

prostředí přestane být cizí, je větší pravděpodobnost, že se samy vrátí. 

Nejlepší  by bylo  vytvořit  při  každé  škole  studijní  a  informační  centrum SIC (Jonák, 

Čumplová,  Brachtlová  2003).  Pracovník,  který  bude  na  plný  úvazek  při  SIC  bude  plnit 

kombinace  úloh  manažera,  pedagoga  a  knihovníka.  Měla  by  to  být  osoba  vytvářející 

systematickou metodiku kombinující informační aktuality a školní osnovy úzce spolupracující 

se  školními  pracovníky  a  spravující  informační  systém.  „K  realizaci  se  předpokládá, 

že pracovník SIC bude mít dvouoborové vzdělání: pedagogické doplněné školením či kurzem 

pro řízení informačního centra,“ (Jonák, Čumplová, Brachtlová, 2003, s 18). SIC má mít tyto 

funkce: informační, studijní (pedagogickou) a kulturně socializační.

Jak to v praxi může vypadat. Knihovník se může setkat s tím, že při škole vůbec není 

knihovna a je teprve nutné ji vybudovat. Nebo vejde do zaběhnutého systému, který se dá jen 

vylepšovat, případně a to je asi ta nejhorší varianta, vejde do systému knihovny při škole, 
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která  nefunguje,  žáci  ani  učitelé  o  ni  nemají  zájem.  Nejen,  že máte  povinnost  vybudovat 

zdravý  výchovně  vzdělávací  podpůrný  systém,  ale  ještě  máte  zabudovat  individualitu  a 

integrovat jedince pomocí jeho přirozenosti. V tom případě je nejjednodušší vzít zkušenosti 

jiných a aplikovat je. Už je jen málo věcí na světě, které by nebyly skutečně vymyšleny a 

nebyly někde použity a u školních knihoven (a knihoven vůbec) to platí také.   

Knihovník by si měl uvědomit, že ač je knihovna podpůrný systém školy, nezbytně musí 

škola  být  podporou  pro  knihovnu  v tom  smyslu,  že  začlení  informační  vzdělávání  do 

studijního plánu (Dombrovská, Landová, Tichá, 2004). 

Filipová vedla v 90. letech tzv.pražskou experimentální školní knihovnu, kde se snažila 

o její profesionalizaci. Co to obnášelo: snahu vybudovat u dětí spoluúčast a partnerství při 

výuce, učení provádět promyšlenou a dobře reflektovanou hrou. 

Školní knihovna byla brána jako studijní, informační a čtenářské centrum školy, kde si 

žáci nejen doplňovali znalosti, ale hlavně tam získávali dovednosti a návyky potřebné k práci 

s informacemi jakožto základu pro celoživotní vzdělávání (Blažková, 1995). Jeden z poznatků 

vývojové  psychologie  je  ten,  že  čím  dříve  se  některé  věci  naučíme,  tím  lépe  nám jdou 

(Vágnerová, 2000). To může vysvětlit fakt, že čím dřív se vybuduje školní knihovna u školy, 

tím lépe si děti vybudují ke knihovně vztah (Blažková, 1995a). 

Díky  Filipové  se  nám  naskytuje  přehlídka  konkrétních  pravidel,  která  žáci  by  měli 

dodržovat, při informačním zpracování úkolů zadaná učitelem: 

- respektovat titulní list (autor, název)

- obsah (vybrat správný rejstřík)

- tiráž knihy jako zdroj údajů

- při práci ústní či písemné uvádět prameny informací

- poskytovat popis, jak při hledání informací žák postupoval

- vést vlastní dokumentaci (poznámky, výpisky, výtahy) 

Jejich  dodržování  bude  kontrolovat  učitel  (Filipová,  1984).  K jakým  konkrétním 

principům  jednotlivá  pravidla  ukazují  je  nasnadě,  ke  všem.  Dodržování  pravidel  tvorby 

záznamů je přímou součástí jak aktivity, tak uvědomělosti a vědeckosti atd. 

Žáci a studenti by měli ve školách získat kromě vědomostních znalostí i dovednost rychlé 
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orientace, zdravé sebevědomí, schopnost získávat a předávat informace, komunikační návyky 

apod. Informační schopnosti a jmenované dovednosti jsou lidmi využívány po celý život. 

Informační výchova jako předmět ve škole by neměl být čistě poznatkový (získání sumy 

poznatků,  vstřebávání,  učení  se  nazpaměť,  zkoušení),  ale  metodicko-praktický  s využitím 

pracovních listů, kolektivní a samostatné práce na zadané téma atd (zde se mluví o principu 

názornosti). Součástí výstupu, který se žádá, je využívání vlastních komunikačních schopností 

žáka při získávání až po zpracování informací.

Informační  výchova  jako  součást  pedagogicko-knihovnického  výchovně  vzdělávacího 

systému má mít tyto cíle (Hanzová, Součková, 1994, s. 73)

- práce s knihou a textem

- pojem informace a její význam

- orientace v různých druzích textu

- informace pro poznávání okolního světa

- informace pro vytváření mezilidských vztahů

- informace pro profesní orientaci

- práce se zdroji informací a jejich využívání

- poznatky o regionu a společnosti

Konkrétní realizace podle Filipové (Filipová, 1984b), děti se mají naučit:

 1., 2., 3. třídy

o čtení

o orientace v primárních pramenech

 4. třídy

o zpracování sekundárních pramenů

 např. slovníky (vědět, že jsou bez obsahu, orientovat se pomocí 

usnadňujících značek, užívat pojem hesla, pochopit možnost více 

významů jednoho hesla, užití zkratek, odkazů na jiná hesla)

 5. třídy

o zběžné čtení, rozeznat důležitost informací v textu

o umět vytvořit záznamy o knize

o ovládat výpisky

 6. třídy
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o práci se jmenným a věcným katalogem

o zvládat kombinace pramenů

Filipová se zasloužila o rozsáhlé zpracování metodiky pro školní knihovny a veškeré její 

snahy se opírají o základy pedagogického minima, neboť funkční školní knihovna je zároveň 

SIC. 

Jak již bylo psáno, je nutné využívat činnosti těch, kteří mají stanovenou metodiku 

odkazující ke konkrétním činnostem, aby pracovníkům vybylo dostatek sil na jejich realizaci. 

Kdo jsou, ti záhadní metodici?

Institucionální snahy s pedagogickými principy v předmětu činnosti

SKIP

Každý knihovník by měl znát svou mateřskou organizaci SKIP. 

SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR je organizace, jejíž posláním je 

usilovat  o  soustavné  zvyšování  úrovně  knihovnické  a  informační  práce  a  s  tím  spojené 

prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly 

vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost (SKIP, cit.6.7.2012).

Odborným  orgánem  SKIP  je  KDK  Klub  dětských  knihoven  a  KŠK  Klub  školních 

knihoven. 

KDK

Klub  dětských  knihoven  (KDK)  je  nejpočetnější  odbornou  sekcí  Svazu  knihovníků 

a informačních pracovníků ČR (SKIP). Sdružuje individuální členy SKIP nebo pracovníky 

knihoven – institucionálních členů SKIP, kteří se zabývají nebo které zajímá

 práce s dětským čtenářem, zejména pak nové formy práce s dětmi,

 podpora dětského čtenářství,
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 vzdělávání v této oblasti,

 zkrátka všechno, co přispívá k rozvoji služeb dětem v knihovnách.

Při vzniku KDK 1994 byly stanoveny cíle,  které  se lehce proměnily,  ale idea zůstala 

stejná.  KDK se má zaměřit  se na potřeby dítěte,  vztahy dětí,  rodičů,  učitelů,  knihovníků. 

„Knihovnice se rozhodly, že pro děti vytvoří prostředí, kam budou rády a často chodit, pro 

rodiče prostředí, kam budou rádi posílat své děti a pro učitele místo, které bude děti nejenom 

vzdělávat,  ale i  vychovávat,“  (Kordová, 1994, s.  57).  Knihovna již není pouze půjčovnou 

knih, ale nabízí řadu dalších aktivit, mění se v klubové zařízení (Kordová, 1994, s. 92). 

Činnost  chtěli  zaměřit  na  následující  oblasti:  spolupráce knihoven a škol,  nové pojetí 

informační výchovy dětí, budování školních knihoven, formy vstřícné spolupráce knihovníků 

a  pedagogů,  oblast  volné  času  dětí,  orientace  na  děti  nečtenáře,  rozšiřování  nabídky 

mimoškoloních  aktivit,  změna  image  dětského  oddělení,  přeměna  na  klubové  zařízení 

nabízející  víceoborové  aktivity,  oblast  jiných  aktivit  a  nových  forem  práce,  zaměření 

na netradiční  literární  besedy  vycházející  z místních  regionálních  literárníchtradic,  oblast 

vzdělávání  knihovníků,  vytvoření  mimoškolního systému vzdělávání  knihovníků,  které  by 

vycházelo z potřeb praxe a v neposlední řadě databanka materiálů a nápadů z oblasti práce 

s dětmi a mládeží (Vznik klubu dětských knihoven, 1994, s. 128).

Cíle se plnit daří, neboť došlo k rozšíření nabídky dětských aktivit a navíc pro knihovníky je 

připravováno  zázemí,  kde  se  učí  propagace  a  reklama,  práce  s  výpočetní  technikou,  zkrátka  

moderní formy práce (Lhotová, 1999).

Tradiční aktivity KDK: Noc s Andersenem – pohádková noc pro děti, Projekt Kde končí 

svět s pasováním rytířů Řádu krásného slova – literární soutěž pro děti,  Soutěž o nejlepší 

knihovnu  pro  děti  -  Kamarádka  knihovna,  Databanka  nápadů,  Valná  hromada  KDK, 

Vzdělávací aktivity, Elektronická konference Andersen

Participace  KDK:  Tvůrčí  dílny na  festivalu  Jičín  –  město  pohádky,  Loutkářská  dílna 

v Chrudimi, Den pro dětskou knihu

Dobrý nápadem a přínosnou aktivitou KDK bude tzv.  Databanka. Nepůjde o databázi  
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plných textů, ale přehled témat/besed s kontaktem na tvůrce, jemuž si o zaslání textu napíšete.  

Vše  bude  velmi  podobné  Přehledu  knihovnických  akcí  na  http://www.stk.cz/Akce  –  

jednoduchý,  přehledný  seznam,  lze  do  něj  stejně  jednoduše  vkládat.  Databáze  pak  bude  

umístěna na serveru STK, ale odkaz na ni bude vést samozřejmě i ze stránek KDK SKIP.  

(Klub dětských knihoven, 2012). Na zprovoznění Databanky se ještě čeká. 

KŠK

Klub školních knihoven byl oficiálně vyhlášen na semináři Automatizace 2003 ve dnech 

9. - 10. září 2003. Později byl přijat jako odborná sekce Svazu knihovníků a informačních 

pracovníků SKIP.

Cílem sdružení je (SKIP, 2010-2012, cit.6.7.2012):

- podporovat všeobecné povědomí o nezbytnosti školních knihoven ve vzdělávacím 

procesu

- formulovat problémy školního knihovnictví

- usilovat o vznik potřebné legislativy

- zastupovat školní knihovny při jednáních týkajících se školního knihovnictví jako 

celku (např. jednání s MŠMT ČR, MK ČR, zajišťování licencí, členství v 

mezinárodních organizacích)

- napomáhat předávání poznatků a zkušeností s činností a provozem školních 

knihoven (na národní i mezinárodní úrovni)

- iniciovat a podílet se na výzkumu v oblasti školního knihovnictví

- připravovat společné programy h. podílet se na přípravě, revizi a naplňování 

standardů

- hledat možnosti celoživotního vzdělávání pracovníků školních knihoven

Pozornost  by  měli  zbystřit  hlavně  pracovníci  školních  knihoven,  ať  už  jsou  to 

profesionální knihovníci nebo pedagogové pověření správou školní knihovny. Je všeobecně 

známo,  že  školní  knihovny hrají  nezastupitelnou roli  ve  vzdělávacím procesu  na  školách 
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všech  úrovní.  Podporují  čtenářskou  a  informační  gramotnost  a  mnohé  poskytují  kromě 

prostoru pro výuku také zázemí pro relaxaci a scházení se. Na většině škol se o knihovny 

starají pedagogové, kteří nemají odborné knihovnické vzdělání a potýkají se s nedostatkem 

času pro výkon této funkce. Centrum pro školní knihovny (dále jen CŠK) a Klub školních 

knihoven (dále jen KŠK) jim mohou jejich práci velmi usnadnit. 

Centrum pro školní  knihovny je  projektem Pedagogické knihovny J.  A. Komenského. 

Je provozováno formou webových stránek. Praktické informace týkající se školních knihoven 

zde  naleznou  ředitelé  základních  a  středních  škol,  učitelé  a  pracovníci  pověření  vedením 

školní  knihovny.  Web  CŠK  je  tematicky  strukturován.  Najdete  tam  například  informace 

týkající  se  legislativy vztahující  se  na  školní  knihovny,  práce  ve  školní  knihovně  včetně 

vyučování, vzdělávání knihovníků školních knihoven, metodickou podpora aj.  

Od února 2009 poskytuje Centrum pro školní knihovny službu „Ptejte se CŠK“. Zájemci 

se  mohou  ptát  na  vše,  co  souvisí  s problematikou  školních  knihoven  a  na  jejich  dotazy 

odpovídají  odborní pracovníci. Web CŠK můžete také využít  pro propagaci vlastních akcí 

a zviditelnění své školní knihovny na veřejnosti. 

Nejaktuálnější  akce  pro  knihovníky  školních  knihoven  je  „Knihovnický  kurz  pro 

knihovníky školních  knihoven.“  konaný v září  Ostravě.  Obsahová náplň  bude:  organizace 

školní knihovny, základní legislativní dokumenty, knihovní fond, jmenný popis dokumentů, 

věcný  popis  dokumentů,  bibliografické  a  rešeršní  služby,  služby  výpůjční  a  informační, 

metodická pomoc školním knihovnám, praxe školního informačního centra. 

Celé Česko čte dětem

„Zmíněné projekty na podporu četby mají různé a různě realistické cíle. Všechny však 

mají jedno společné: vědí, že číst je důležité, a hlavně jsou si vědomy, že dětských čtenářů 

pomalu ubývá. Jenže ubývá i těch dospělých. Na ty už se programy tolik nezaměřují. Hlavním 

problémem tedy  zůstává,  jak  přinutit  rodiče-nečtenáře,  aby svým dětem pravidelně  četli, 

a začali tak pracovat na jejich zájmu v četbě.“ (Vraspírová, 2009). 

Další text je převzat z webových stránek (Celé Česko čte dětem, 2006, cit.4.2.2012) jako 

důvody, proč dětem je důležité číst:
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 jsou na ně zaměřeny a jsou pro ně zajímavé; 

 pojednávají o něčem, co je pro jejich zdravý rozvoj podstatné nebo díky čemu 

se naučí něco důležitého pro život;

 jsou napsány či přeloženy vytříbeným mateřským jazykem; 

 učí je racionálně myslet; 

 poskytují jim znalosti, případně smysluplnou zábavu; 

 rozvíjejí jejich dobrý vkus a smysl pro humor; 

 šíří úctu k jiným dětem, lidem a ostatním živým bytostem, zvířatům, přírodě, zemi, 

uznávaným společenským normám a zákonům; 

 jsou přiměřené jejich věku a citlivosti, nesmějí v nich vzbuzovat strach a neklid; 

 obsahují pozitivní morální odkaz a propagují vzorce správných postojů a chování; 

 rozvíjejí jejich estetické vnímání; 

 formují jejich optimistický postoj k životu, sebedůvěru a kladný přístup ke světu; 

 neutvrzují v nich negativní stereotypy chování související s pohlavím; 

 nevzbuzují v nich sklony k zápornému společenskému chování a předsudky

Podpora čtenářství z hlediska výchovného je tedy tímto programem propagována a při 

práci knihovníka se lze zapojit.

Kdo  chce  znát  základní  programy  podporující  informační  vzdělávání,  neměl  by 

opomenout dokument Bílá kniha. 

Bílá kniha

Bílá kniha je součástí programu UNESCO Vzdělávání pro 21.století. V pozici knihovníka 

si pracovník může následující řádky vytisknout, barevně označit a vyvěsit nad výpůjční pult, 

aby  ani  on  ani  uživatelé  nezapomínali,  jaká  ideologie  se  s knihovnou  jako  informačním 

střediskem  pojí.  Děti  samotné  to  neocení  tolik,  ale  rodiče  budou  vědět,  že  vstoupili  do 

49



správného místa, základu pro vzdělání a rozvoj.

„Ve světě 21.století obstojí jedinec, který bude přístupný změnám, jež bude vnímat jako 

příležitost,  výzvu a nikoliv jako ohrožení.  Dokáže aktivně uplaňotvat nové myšlenky i  za 

cenu rizika, které dovede odhadnout. Bude schopen překonávat obtíže a adekvátně rozhodovat 

v osobních,  životních  a  pracovních  situacích.  Bude  umět  pochybovat,  být  skeptický 

k názorům mediálně šířeným, kriticky přijímat vžité postupy a hledat variantní - nové, lepší, 

efektivnější  řešení  a  vyhodnocovat  jejich  důsledky.  Dokáže  myslet  v souvislostech,  najít 

kritické body, odhalit příčiny problémů a z několika variant zvolit tu nejlepší. Vysoce ceněnou 

vlastností  bude  tvořivost,  pružnost  a  samostatnost.  Jedinec  zvládne  metody  práce 

s informacemi, dovednost vyhledávat je a aplikovat do praxe, experimentovat. Bude schopen 

komunikovat, respektovat názor druhých, vytvářet atmosféru důvěry a tolerance a kooperovat, 

týmově spolupracovat a učit se jeden od druhého, přitom si bude zachovávat svou občanskou 

a kulturní identitu. Ochotně bude přijímat odpovědnost za sebe i společnou věc. Bude mít 

zdravé sebevědomí, nebude propadat sebeuspokojení. Motivací k dalšímu hledání se mu stane 

sebereflexe, kritické hodnocení vlastních výsledků,“ (Horká, 2000, s. 6).

Bílá kniha vymezuje nové směry vzdělávací a kurikulární politiky (Jonák, 2003). Vznikla 

kvůli tendencím mládeže přiklánět se k extremistickým skupinám a filosofiím ve větší míře 

než v minulých letech. Byla vyslovena nedůvěra a vysoká nejistota mládeže vůči společnosti 

a to bylo podnětem pro vytvoření Bílé knihy (Evropská komise, 2002). Dochází ke stárnutí 

populace,  a  tudíž  se  otevírá  větší  možnosti  pro nepochopení  mezi  generacemi  mladých a 

starších občanů. Doba mládí se prodlužuje. Život již neprobíhá přímočaře, moderní přístup 

k životu způsobuje překrývání  jednotlivých životních úseků. Konkrétně to  znamená,  že je 

možné studovat a mít přitom rodinu, být ženatý či vdaná a žít odděleně atd… Kolektivní 

modely společnosti ztrácejí význam a jsou nahrazovány životními osudy individuálních forem 

– rodina, manželství, povolání - nic neprobíhá standartním způsobem (Kotásek, 2001). 

Tento národní program má snahu zapojit mládež více do veřejného života, integrovat je 

do  společenského  dění  Evropy.  Vidí  mládež  jako  potencionální  občany  zapojené  do 

globalizace,  jejíž  základy  jsou  udržitelný  rozvoj,  sociální  rovnost  a  otevřený  přístup 

(Evropská komise, 2002). 

„Bílá  kniha  je  opatření  ve  prospěch  mládeže,  nový rámec  pro  evropskou  spolupráci: 

využití otevřené metody koordinace ve specifické oblasti politiky zaměřené na mládež a lepší 
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vnímání  potřeb  mladých  lidí  při  přípravě  opatření  v ostatních  oblastech  politiky,  snaha 

o tvořivost, výměnu a srovnání dobrých zkušeností a postupů při práci s mládeží, zapojení 

mládeže do živoa našich demokratických, otevřených a solidárních společností a v neposlední 

řadě  modernizace  přístupu ve smyslu:  otevřenost  (nepřehlížet  je),  participace  (zapojit  je), 

zodpovědnost  (vůči  důvěře  vzájemného  vztahu),  efektivita  a  návaznost  (do  budoucna),“ 

(Evropská komise, 2002, s. 9).

 Knihovna jako veřejnoprávní instituce tyto státní snahy nesmí opomíjet. 

„Mladí lidé chtějí, aby úřady uznaly skutečnost, že všeobecné a odborné vzdělávání může 

být zprostředkováno i jinými způsoby, než nabízí běžné neboli formální vzdělání. Podle jejich 

názoru by bylo toto významné období procesu učení a rozvoje získalo na důležitosti v případě 

komplexního  posuzování,  jež  by  uznalo  i  přínos  mimoškolních  způsobů  všeobecného 

a odborného vzdělání a výchovy,“ (Evropská komise, 2002, s. 17). To je příležitost pro školní 

knihovny, které nejsou přímo zapojené do vyučovacího procesu, ale jsou jako její podpůrná 

instituce. 

Metodicky se  dělí  na  státní  program vzdělávání  a  rámcové  vzdělávací  programy pro 

předškolní, základní, střední všeobecné a střední odborné vzdělávání. 

Ve  stanovách  jsou  sestaveny  základní  priority  vzdělávání  pro  daný  stupeň  vzdělání, 

kompetence  a  učivo,  učební  plány,  pravidla  pro  tvorbu  školních  vzdělávacích  programů, 

podmínky jejich realizace atd…

Účinné  pro  pracovníky  jsou  manuály  pro  tvorbu  školních  vzdělávacích  programů. 

Projekt,  který koresponduje s Bílou knihou je SIPVZ neboli  Státní  informační  politika ve 

vzdělávání. Je to koncepce na vybavení škol informačními a komunikačními technologiemi. 

Pro  příklad  očekávané  kompetence  při  vytváření  informačního  zázemí  školy, 

viz podobnost s prací Filipové (Jonák, Čumplová, Brachtlová, 2003):

:

 Na konci 1.a 2. období základního vzdělání žák

o na uživatelské úrovni ovládá a využívá standartní funkce počítače a jeho periferií

o využívá běžný výukový software

o vyhledává požadované informace v základním informačním zdroji internetu
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o komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení (e-mail, 

mobil, chat…)

o ovládá základy bezpečné práce na pc (antivir, zálohování…)

o zná zdravotní rizika spojená s využíváním výpočetní a jiné běžné elektroniky

 na konci 3.období základního vzdělání si žák

o poradí s běžnými problémy při práci s hardwarem a softwarem

o dokáže instalovat a využívat školní aplikační a výukový software

o používá informace z různých informačních zdrojů (knihovny, cd, internet, 

databáze…)

o využívá internet k vyhledávání informačních zdrojů v knihovně a databázích

o respektuje zásady intelektuálního vlastnictví, informační etiky a autorského práva

o na uživatelské úrovni a s využitím vhodných aplikací zpracuje informace v textu, 

grafu a v multimediální formě

o dokáže výsledky své činnosti prezentovat

Praxe nutí knihovníky starat se o aktuální dění v jejich oboru a tyto instituce jsou důležité 

při  aplikaci  pedagogického minima na  jejich  práci.  Je  to  metodické  výchovně vzdělávací 

zázemí  informačně-knihovnického  systému  vycházející  ze  základních  pedagogických 

principů.  
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Možnosti budoucnosti 

 „Podstatnou změnou je tedy přesunutí tématu informační gramotnosti z knihoven do škol 

a do občanského života.“ (Dombrovská, Landová, Tichá, 2004). 

Školní  knihovna  anglo-amerického  typu  je  živou  integrální  součástí  vyučovacího 

programu,  je místem, kde skupiny žáků i  jednotlivci  tvořivě zpracovávají  školní projekty, 

připravují si samostatně referáty k probíraným tématům, samozřejmě zde i studují za odborné 

pomoci knihovníků a pedagogů (Blažková, 1995a). To je idea školních knihoven, kam by bylo 

dobré se dopracovat nejen v hlavních městech, která mají větší finanční možnosti, ale i v těch 

ostatních.

Knihovníci  by se  mohli  stát  jakýmisi  „dealery“  české  dětské  knihy a  pomocí  besed, 

soutěží,  literárních  zájezdů  by  postupně  mohli  výrazně  pomoci  popularizaci  současných 

českých knížek mezi dětskými čtenáři (Blažková, 1995b). 

Další oblastí, které využívá pedagogických principů a tato práce tomu není věnována je 

výuka  vysokoškolských  knihovníků.  „Aspekty  vysokoškolských  knihovníků:  měli  by  být 

připraveni a schopni působit i  jako pedagogové, pořáda úvodní kurzy (přednášky, školení, 

exkurze) pro studenty prvních ročníků a spolupracovat při začleňování pokročilejších technik 

práce s informacemi do některých vybraných kurzů pro starší studenty. Specifický charakter 

by měla mít jejich spolupráce s diplomatny a se studenty postgraduálního studia.  Pro tyto 

studenty by měl  být  knihovník  jedním z týmu konzultantů,  kteří  mu  pomáhají  při  řešení 

daného  úkolu.  Výše  zmíněné  aktivity  jsou  příznačné  pro  úlohu  knihovníka  učitele,“ 

(Dombrovská, Landová, Tichá, 2004, s. 11).

Jednou z poznámek, která zde ještě nepadla, se týká toho, jak důležitá je reaktivita na 

činnost  ve  vzdělávacích institucích.  Sledovat  aktivity svého města,  kraje  například  je  pro 

knihovníka  výhodné.  Často  je  jejich  činnost  nápomocná,  ale  nevyužitá.  V Praze  můžeme 

uvést projekt Klíče pro život. Je to program, který vytváří teoretické metodické průvodce pro 

neformální vzdělávání (více http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/#, 

cit.8.6.2012).

Konkrétně tato práce by se dala rozšířit o poznatky detailních rozdílů mezi dětským a 
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dospělým uživatelem z hlediska pedagogického minima. V dnešní době se v knihovně dají 

zavést  různé  e-learningové  programy,  které  přispívají  k rozvoji  čtenářství  či  informační 

gramotnosti. 

To vše spadá pod oblast pedagogického minima, ale již se to nevešlo do tématu této práce. 
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Závěr

Na závěr je nutno dodat, že ani tak nebylo cílem přesvědčit o aktuálnosti tohoto tématu 

jako spíš poskytnout nový pohled a nové prostředky k případné realizaci. Při zpracovávání 

jsem narazila  na  hodně  zdrojů,  ale  většina  z nich,  pokud se  týkala  přímo pedagogických 

principů,  byla  z šedesátých  let.  Novodobé  zdroje  již  s termínem  „pedagogické  principy“ 

neoperují, ale jak je vidno v kapitole Pedagogické principy a knihovník, připravované plány a 

projekty jsou na nich postavené. 

Při hledání aktuálních zdrojů jsem narazila na bakalářskou práci 

1. SALÁTOVÁ, Renáta,  2009.  Využití  pedagogických dovedností  v práci  knihovníka-

informačního  pracovník. Zlín.  Bakalářská  práce  (Bc.).  Univerzita  Tomáše  Bati  ve 

Zlíně,  Fakulta  humanitních  studií,  Ústav  pedagogických  věd.  Dostupný  z: 

https://portal.utb.cz/wps/portal/prohlizeni. 

Dlouho jsem přemýšlela, jak se vůči této práci vymezit a nakonec je velký rozdíl mezi  

těmito  pracemi  v teoretickém  zpracování  tématu  pedagogických  principů.  Práce  magistry 

Salátové je zaměřena na konkrétní pobočky městské knihovny a má práce je zaměřena obecně 

na chápání uživatele s aplikací pedagogického minima. Převážně pak dětského uživatele. 

V kapitole Možnosti budoucnosti jsem se zmínila o několika možných okruzích, které by 

rozšířily  tuto  práci  z nichž  rozdíl  mezi  dětským a  dospělým uživatelem je  asi  nejbližší  a 

nejkonkrétnější. Pro knihovníky by to bylo užitečné kvůli zkvalitnění služeb. 
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Příloha A

obr.1 Knižní kamasútra

Převzato z timeline Univerzitní knihovny Pardubice na aplikaci Facebook 

http://www.facebook.com/knihovna.upce
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